
Komfrit nr. 112

Guds  udklædninger
Få en voksen til at hjælpe dig med at slå op i 
Bibelen og find ud af hvilke udklædninger Gud har brugt:

Komfrit nr. 112

Hvis Gud skulle vælge en udklæd-
ning, hvad skulle det så være?
Gud har faktisk klædt sig ud flere 
gange. Men den vigtigste ”udklæd-
ning” var, da Gud blev et menneske 
– en nøgen baby, der blev født i en 
stald.
Gud kunne have valgt at blive en 
superhelt, et rumskib, et lyn eller 
en vulkan, en jægersoldat eller en 
kejser i et slot af guld … ville det 
ikke være sejere end en baby?
Jo måske... men Gud klædte sig 
ikke ud for at være sej eller for at 
skræmme os. Han gjorde det for at 
vise, hvor meget han elsker os – og 
for at frelse os.

AF KATRINE HOULER

Hør hvad Bibelen siger om 
Jesus:
Han så ud som Gud.
Han var ligesom Gud, og det havde 
han ret til.
Men han gav afkald på sin ret og 
valgte at se ud som en slave.
Han blev ligesom et menneske og 
lignede os.
Han ydmygede sig og rettede sig 
efter Gud, selvom det betød, at han 
skulle dø – dø på korset.
(Fil 2,6-8, Bibelen 2020)

Jesus elsker os så meget, at han 
frivilligt blev et menneske og døde 
på et kors, for at frelse os.
Det er nok den mærkeligste ud-
klædning: Gud klædt som en mand, 
der dør på et kors.
Tak, Gud, at du valgte at blive et 
menneske. Tak fordi du blev en 
frelser for os!

Da Gud klædte 
sig ud som menneske

  Hvilke udklædninger 
 har Gud brugt?

Find svarene et 

andet sted i bladet 

Neh 9,19: En  og en  

Matt 17,5: En 
2 Mos 3,3-4: En 
Ap g 2,2: En 
Ap g 2,3:  som af 
Mark 1,9-11: En 
1 Kong 19,11-13: En    
Luk 2,11-12: Et 


