
Første uge bibelvers: 
Salme 119,105: 

Dine ord er en lygte for min fod, 
et lys på min sti. 

 
Indledning 

”Jeg synes, det er snyd. Jeg har aldrig hørt Gud sige noget til mig!” (Sæt 
hænderne i siden og tal som et barn, der er blevet uretfærdigt behandlet).  
Har du nogle gange tænkt sådan? Jeg har aldrig hørt Gud tale til mig med en 
stemme, som den jeg kan høre, når du siger noget til mig. Men jeg har 
alligevel hørt Gud sige noget til mig på forskellige måder. En af de måder, 
Gud taler til mig, er i Bibelen.  
 

Præsentation 
Nu vil jeg læse et vers for dig. Læs bibelverset højt. 

 
Repetition  

Sig verset to gange på almindelig vis. 
 
Forklaring  

Hvad betyder ”dine”? (At det er Guds ord). Hvor kan vi læse Guds ord til os? 
(I Bibelen). 

 
Repetition 

Hold hænderne som en åben bog, når du siger ”Dine ord” og gentag verset. 
Hold hænderne som en åben bog og som en lygte, når det passer med 
teksten.  

 
Anvendelse 

Når vi læser i Bibelen eller hører noget fra Bibelen som i GPS, kan Gud hjælpe 
os med at finde ud af, hvad det er godt og rigtigt at gøre. F.eks. står De Ti 
Bud, som Gud har givet os, i Bibelen. De kan hjælpe os med ikke at gøre 
dumme ting. I De Ti Bud siger Gud f.eks. til os, at vi ikke må lyve, stjæle og 
være misundelige. På den måde bliver Bibelen ligesom en lygte, der kan 
hjælpe os med at finde en god vej. 

   
 Repetition 
 Gentag verset med fagter ligesom før, men lav yderligere et lys med fingeren 

og en sti med hænderne, når disse ord siges. Gentag nogle gange med alle 
fagterne. Fjern herefter skiltene med teksten og gentag et par gange mere.  
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Anden uge bibelvers: 
Salme 119,105: 

Dine ord er en lygte for min fod, 
et lys på min sti. 

 
 
Indledning+Præsentation 

Vis børnene en lygte og spørg, hvad man kan bruge den til. Man kan bruge en 
lygte til at finde vej i mørke uden at falde. Kan I huske verset fra sidst, om at 
Guds ord er ligesom en lygte? Lad os sige det sammen. 

  
Repetition 

Sig verset to gange med fagterne fra sidst. 
 
Forklaring 

Måske er der nogen, der tænker, at det ikke er så slemt at lyve, men Gud har 
faktisk sagt til os i Bibelen, at vi ikke skal lyve, og det er en rigtig god regel. 
Hvad kan der ske, hvis man lyver? Måske er der nogen, som ikke vil være 
venner med en, eller måske tror folk ikke længere på det, man siger, selv når 
det er rigtigt. Guds regel om ikke at lyve er ligesom en lygte, der hjælper os 
til ikke at falde, når det er mørkt. 

 
Repetition 

Stå på et ben og gentag verset. Stå på det andet ben og gentag verset. Stå 
på hænder (sæt hænderne under fødderne) og gentag verset. 

 
Anvendelse 

Hvis du tror på Gud, ønsker han, at du skal læse i Bibelen eller høre om, hvad 
der står i den. Så kan hans ord blive ligesom en lygte for dig. Måske har du en 
børnebibel, du kan læse i eller få nogen til at læse for dig. Kom og sig til mig, 
hvis du gerne vil lære mere fra Bibelen, men ikke har en derhjemme, du kan 
læse i. 

 Repetition 
Fjern skiltene og gentag verset med fagter. Mon nogle af børnene kan sige 
verset alene? 
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