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Bekendelse 
 

Bibelvers: Mikas Bog 7,19 
 
Inden klub:  
Print bibelvers, havcylinder og sten ud. Gør havcylinder og sten klar: 

1. Klip stenene ud 

2. Klip top (blå) og bund (hvid) ud. Klip eller skær en revne i den blå top efter stregen. 

3. Klip havet ud, men husk at lade områderne mellem de skrå streger blive tilbage. I toppen 

skal der være små takker hele vejen hen og i bunden fire takker tilbage. De er til at lime på. 

4. Form havet som en cylinder og lim den sammen i siden. 

5. Lim den blå top på 

6. Lim den hvide bund på 

Tag en tung sten med i klub. 
 
Forklaring til børnene:  
Jeg har taget en sten med i dag, og den er faktisk lidt tung og besværlig at slæbe rundt med.  
”Men hvorfor har du så taget den med?” tænker I måske. Fordi jeg skal fortælle jer om, at vores 
synder, altså det, vi gør forkert, kan være ligesom en stor sten at slæbe rundt på. Når vi gør noget 
forkert, får vi dårlig samvittighed, og det kan føles som at have en stor sten at slæbe rundt på. Vi 
kan ikke selv kaste stenen væk. Den bliver ved med at være der. Men Gud kan tage stenen, og det 
forkerte vi har gjort, væk. Det står i Bibelen. (Læs Mikas Bog 7,19 højt for børnene og hæng skiltet 
med bibelverset op.)  
 
Gud kan tage vores synder, altså det forkerte, vi gør, og kaste det så langt væk, at det aldrig bliver 
fundet igen. Ligesom hvis jeg tog denne sten og kastede den ned på det dybeste sted på havet. 
Når vi siger undskyld til Gud for det, vi har gjort forkert, så fjerner han det og husker aldrig mere 
på det. 
 
Her har jeg et hav og nogle sten (vis havcylinder og sten). Om lidt får alle en sten hver, og så kan 
man stille inden i sig selv sige undskyld til Gud for det, man har gjort forkert. Bagefter kan man gå 
op og kaste stenen i havet (vis på havcylinderen hvordan).  
 
(Del sten ud til alle børn og sørg for, at der er roligt, mens børnene beder. Slut af med at sige Gud 
tak, fordi han fjerner alt det, vi har gjort forkert, når vi siger undskyld til ham. Vær opmærksom på, 
at bekendelsesbønner ikke skal bedes højt men inden i sig selv.) 
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