
BIBELDRAMA
Brug en fortæller og og fire skuespillere (Jakob, 
Esau, Isak, Rebekka) 
 
Rekvisitter 
Jægertøj, bue og pil til Esau. Kappe, gryde og ske 
til Jakob. Kappe til Isak. Tørklæde til Rebekka. To 
små skind til at binde om Jakobs arme. Ekstra 
gryde og ske til Esau. Skilt med nøglesætningen.

Bibelhenvisning 
Anden Mosebog 2,11 – 4,17 

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):  
Jakob snød Esau til at sælge sin førstefødselsret. 
Han stolede ikke på, at Gud havde gode planer 
for ham (Hold skiltet med nøglesætningen op). 
Vi behøver ikke at snyde for at få noget, der er 
bedre end det, vi har. Gud har nemlig også gode 
planer for os.

Anden gang (hverdagseksempel):  
Rebekka og Jakob planlagde at snyde Isak. De 
stolede ikke på, at Guds planer var gode.  
 
(Fortæl et eksempel fra dit eget liv eller et barns 
liv eller brug eksemplet her.)  
”Jeg har hørt om en som engang snød til en en-
gelskprøve og kom på et engelskhold, som var 
alt for svært. Heldigvis kom hun senere på det 
rigtige hold, hvor hun kunne lære meget mere. 
Guds planer er gode, og man behøver aldrig at 
snyde i Guds planer.”

BØRNEEVENT

NØGLESÆTNING
Guds planer er gode. 
 
VELKOMST
Medhjælpere giver alle børn et rytmeinstrument 
og evt. et navneskilt.

SANG
Syng tre sange med børnene.

FØLELEG
Hvad er der i poserne?  
Gem ti forskellige ting i ti forskellige poser, som 
man ikke kan se igennem. Del børnene i to hold og 
send poserne rundt imellem børnene, så de kan 
mærke på tingene. Saml poserne ind. Det hold som 
kan gætte/huske flest ting har vundet.

FORTÆLLELEG
Vælg på forhånd tre børn, som skal fortælle om  
noget, de har oplevet. Det ene barn skal fortælle en 
løgnehistorie. Lad de andre børn gætte, hvem der 
lyver. (Kan gentages med flere børn. Aftal inden med 
børnene, hvem der fortæller løgnehistorien.)

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. 

DUKKETEATER
GPS 10, 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.

Jakob og Esau



Tredje gang (praktisk anvendelse i børnenes 
hverdag): Næste gang du har lyst til at snyde for 
at opnå noget, så bed til Gud i stedet for. Bed 
ham om at hjælpe dig med at lade være med at 
snyde og bed ham om, at du må kunne forstå, 
hvad hans gode plan er. Hvis du f.eks. ikke er høj 
nok til at prøve en forlystelse i sommerland, så 
bed om, at du må kunne se, at Guds gode plan 
er at passe på dig, så du ikke kommer til skade. 
 
(Lad skuespillerene sætte sig ned og fortsæt  
programmet.)

JAKOBMEDITATION
Luk øjnene og forestil dig, at du er Jakob, og at du 
har lavet en plan om at snyde din bror. Du har helt
ondt i maven, for du ved godt, at det er forkert at 
snyde. Du kommer til at tænke på, at Guds planer
altid er gode. Du tænker på, at du vil bliver uvenner 
med din bror, hvis du snyder ham. Og bagefter
tænker du på, hvor dejligt det er, når I er venner. 
Du beder Gud om at hjælpe dig med at lade være
med at snyde din bror. Bagefter går du hen til din 
bror og spørger, om han vil være med til at lave
noget, I godt kan lide. Prøv at mærke, hvor godt det 
er, når Gud viser os, hvordan vi kan være
venner med andre. 
 
(Giv tid til ro og slut derefter af med en bøn.)

QUIZ
Brevdueequiz.  
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”).


