
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Når du har fortalt Jesus, at du tror  
på ham og at han må rense dit  
hjerte, så er du Guds barn. Men  
du har brug for at vokse i din tro.  
Du kan vokse, når du tænker  
på din hånd: 
Tommelfingeren er en stærk finger, og du 
bliver stærk, når du læser i din Bibel, fordi du 
lærer mere om Gud og om, hvordan han 
ønsker, at du skal leve. 

 
    Pegefingeren kan pege mod Himlen, 

hvor Gud bor. Husk at bede til ham 
hver dag. Du kan fortælle Gud alt – 

både det gode og det dårlige! 
 
Langfingeren er den længste finger, så den 
lægger man mest mærke til. Andre skal også 
lægge mærke til, at du tror på Jesus . Du kan 
fortælle dem om ham eller  
opføre dig på en god måde, så  
de kan se, at du er forandret. 
 
Ringfingeren er en svag finger, og nogle 
gange er vi også svage og gør forkerte ting, 
selv om vi ikke vil gøre dem. Lige meget 
hvad du gør, så er du stadig Guds barn, og 
du kan sige undskyld til ham igen og igen. 
 
Lillefingeren kan ikke bruges til særlig meget 
alene, for den har brug for de andre. Det har 
du også! Du har brug for at mødes med 
andre, der også tror på Jesus. Det kan for 
eksempel være i en børneklub  
eller en kirke, hvor du kan  
høre mere om Jesus. 
 
 
 

GPS 35: David bliver konge 
 

 
23. Gud vil altid 
være med dig. 

Læs 

Salme 139, 8-10 

 
28. Gud vil 

hjælpe dig, når 
du har det svært. 

Læs  

Salme 145,14 

21. Gud ved alt 
om dig.  
Læs 
Salme  
139,  

1-4 

30. Vær ærlig, når 
du beder.  
Læs 
Salme  

145,18 

24. Tak Gud, fordi 
han skabte dig. 

    Læs  

Salme 139,14 

 
25. Gud har styr 

på dit liv. 
Læs 

Salme 139,16 

22. Gud er altid 
med dig.  
Læs  

Salme 139, 5-6 

29. Gud er altid 
retfærdig. 

Læs  

Salme 145,17 

26. Bed Gud om 
at beskytte dig 

mod vold.  

Læs Salme 140,2 

27. Bed Gud 
hjælpe dig med at 

styre dine ord. 

Læs Salme 141,3 
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