
DUKKETEATER
GPS 7, del 1
Manuskripter og lydfiler med indtalte stemmer kan 
købes på børnogtro.dk/shop under  
”GPS-materialer”. (Molly & Viggo gennem hele  
Bibelen). Manuskripter kan også downloades på 
børnogtro.dk/hjælp.

BIBELDRAMA
Brug en fortæller og nogle skuespillere (Abra-
ham, Sara, et par familiemedlemmer, Farao).  

Rekvisitter 
Kongekrone, kufferter/tasker, diverse  
udklædning og skilt med nøglesætningen.

Bibelhenvisning
Første Mosebog 11,27-12,20; 15,4-6; 16,1-4+15; 
17,15-17.

Tre gange i historien stoppes fortællingen ved at 
skiltet med nøglesætningen vises, og  
skuespillerne stivner. På dette tidspunkt forklarer 
fortælleren, hvad historien kan betyde for  
børnene: 

Første gang (forklaring af nøglesætning):  
Et løfte er, når man lover nogen noget. Gud giver 
Abraham mange løfter.  Abraham vælger at stole 
på, at Gud holder det, han lover og rejser med 
familien til Kana’an.  
(Hold skiltet med nøglesægningen op).  
Gud holder det, han lover.  
Vi kan stole på, at Gud holder det, han lover, 
ligesom Abraham stolede på Gud. 

BØRNEEVENT

NØGLESÆTNING
Gud holder det, han lover.  
 
VELKOMST
Hjælpeledere giver alle børn et rytmeinstrument 
og evt. et navneskilt.

SANG 
Syng tre sange med børnene.

GÆTTELEG
Hvad har ændret sig? 
Der vælges f.eks. seks børn som går udenfor, resten 
af børnene deles i to hold. 
De første to børn kommer ind og går ud igen. Når 
de kommer tilbage har de ændret et eller andet, 
f.eks. vendt blusen om, taget skoene af el. lign. 
Nu gælder det om, hvilket hold, der først kan gæt-
te, hvad der har ændret sig
Det er en god idé at have et tæppe omkring dem, 
der kommer ind, så alle har en real chance for at 
være med til at gætte, hvad de har ændret.  

HURTIGLEG
Hvem er hurtigst til at flytte cornflakes
Sæt to skåle med cornflakes på et bord og to tom-
me skåle ved siden af. Læg 3 sugerør ved siden af 
hvert sæt skåle.
Vælg to hold med tre børn i forskellige aldre på 
hver – f.eks. et med piger og et med drenge. Nu 
gælder det om, hvilket hold der kan flytte flest 
cornflakes med sugerør fra den ene skål til den an-
den på to minutter. 

HUSKEVERS
Matthæusevangeliet 28,20.

Download planche og forklaring på  
børnogtro.dk/hjælp under ”Bibelvers”. Hvis  
børnene har lært verset tidligere, kan du forberede 
en måde at repetere det på.

SNACK
Del en snack og noget at drikke ud.

Abrahams kald



Anden gang (hverdagseksempel):  
Abraham snyder Farao, og Farao sender dem 
tilbage til Kana’an. Abraham havde taget sagen i 
egen hånd, med Gud opgav ikke Abraham.  
(Hold skiltet med nøglesægningen op)  
Gud holder det, han lover.  
 
Find et eksempel fra dit eget – eller fra nogle 
børns - liv om, hvordan du/de har oplevet, at 
nogen har lovet noget, de ikke kunne holde, eller 
hvordan du/de selv lovede for meget. Man bliver 
skuffet og ked af det og bange for at stole på 
nogen igen. Men Gud bryder ikke sine løfter. Han 
holder altid, hvad han lover. Det minder  
Bibelverset os også om. Der står nemlig, at han 
er med os ALLE dage. 
 
(Kom med et lille praktisk eksempel fra dit eget  

Tredje gang (praktisk anvendelse i børnenes 
hverdag):  
Gud havde lovet Abraham en søn.  Gud gentager 
sit løfte, også selvom Abraham og Sara valgte 
deres egen løsning  og fik sønnen Ismael.  
Gud kommer ikke for sent, for... 
(Hold skiltet med nøglesægningen op)  
... Gud holder det, han lover.  
Gud glemmer ikke, og han glemmer heller ikke 
dig. Du kan takke Gud for, at han holder det, han 
lover, og at han er med dig alle dage. Hvis du har 
svært ved at stole på andre eller holde det, du 
lover, kan du også bede om, at Gud vil hjælpe 
dig med det.  
 
(Lad skuespillerene sætte sig ned og fortsæt  
programmet.)

ABRAHAMMEDITATION
Luk øjnene og forestil dig, at du er Abraham. Fore-
stil dig, at du vælger at stole på, at Gud holder det, 
han lover. Forestil dig, at du går fra et sted til et an-
det. Mens du går, tænker du, at du godt ved, at det 
ind i mellem kan være svært at stole på Gud og på  
andre mennesker. Du ved også godt, at du ind i 
mellem prøver at klare tingene selv ligesom  
Abraham, der tog til Egypten pga. manglede mad 
og prøvede at snyde Farao. 

Mens, du går der og tænker på Gud, så forestil dig, 
at du pludselig kan mærke ham, selvom du ikke kan 
se ham. Han lægger sin hånd på din skulder og si-
ger at det nok skal gå alt sammen. Han siger, at han 
ikke glemmer, hvad han har lovet. Han har 
lovet dig, at han er med dig alle dage - indtil 
verdens ende. Du bliver helt glad indeni. Du bliver 
også helt rolig, fordi du ved, at Gud nok skal hjælpe 
dig. Fortæl ham, at du er glad for, at du kan stole 
på ham, og at han er med dig hver eneste dag – 
både de gode og de dårlige dage. Sid lidt og tænk 
og mærk, hvor godt det er at vide, at Gud holder 
det, han lover.  
 
(Giv tid til ro og slut derefter af med en bøn.)

QUIZ
Fang bankrøveren.  
Konkurrence om, hvad børnene kan huske.
Download på børnogtro.dk/hjælp.

Hvis der er ekstra tid, kan det være en god idé at 
lade børnene gå ud i (aldersopdelte) grupper og 
snakke om, hvad de har lært i dag. Man kan også 
have forskellige aktiviteter, som børnene frit kan 
vælge mellem f.eks. perleværksted (perlekæder 
eller perleplader), LEGO, tegneværksted eller en 
kreativ aktivitet, som evt. passer til dagens historie 
el. huskevers. Det kan, f.eks. være minibibelvers 
med dagens huskevers, som børnene kan 
farvelægge og tage med hjem (download gratis på 
børnogtro.dk/hjælp under ”Bibelvers”). 


