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Tilbedelse 
 

Bibelvers: Salme 148,1 
 
Inden klub:  
Fotokopier/print arket med de små kroner, så der er en krone til hvert barn. Tag tuscher og 
tyggegummi med i klub. Sæt den store krone op på tavlen med tyggegummi, så alle børnene kan 
se den.  
 
Forklaring til børnene 
Gud er den største og har magt over alt. Derfor skal vi huske at prise ham og tilbede ham. Det står 
i Bibelen. (Læs Salme 148,1 højt for børnene og hæng skiltet med bibelverset op.)  
 
At lovprise Gud betyder at fortælle om, hvor stor og god Gud er, og sige ham tak, fordi han er så 
stor og god. Nu skal vi prøve at komme i tanke om nogle af de ting, som vi altid kan takke og 
lovprise Gud for. Prøv at gøre denne sætning færdig: Jeg elsker dig, Gud, fordi du er…  
 
Find sammen med børnene frem til nogle af de ting, vi kan fortælle Gud, at vi elsker ham for (at 
han elsker os, at han er god, at han kan alt, at han ud aldrig gør noget forkert osv.). Giv børnene en 
lille krone hver og lad dem vælge en ting, som de vil skrive på deres krone. (Det er bedst, hvis de 
vælger forskellige ting, så der ikke står det samme). Lad børnene skrive på deres kroner og 
farvelægge dem. Du kan også lade dem farvelægge den store krone. Sæt de færdige små kroner 
fast på den store krone med tyggegummi.  
 
Næste gang i klubben 
Sæt den store krone med alle de små kroner op på tavlen. Lad de børn, som har lyst, komme op og 
vælge en lille krone. Hold en lille bedestund, hvor børnene kan takke og lovprise Gud for det, der 
står på deres krone. Børnene kan selv vælge, om de vil bede højt eller inden i sig selv. Sæt de små 
kroner tilbage på den store krone. Gem alle kronerne og brug dem ind imellem i klubben, så 
børnene lærer at lovprise Gud. 

mailto:kontor@bornogtro.dk

