
Første uge 
 

Salme 143,10 
 

Lær mig at gøre din vilje, for du er min Gud.  
Din gode ånd skal lede mig. 

 
Indledning 

Fortæl om engang, du bad om hjælp, og Helligånden hjalp dig. Husk, det skal være et 
eksempel, børnene kan forholde sig til.  

 
Præsentation 

Læs bibelverset højt fra Bibelen og vis herefter skiltene.  

 
Repetition 

Læs alle sammen verset to gange. 
 

Forklaring 
Hvem er den ”gode ånd”? Ja, Helligånden er Guds ånd, som vil lede os og hjælpe os, 
når vi ikke selv ved, hvad vi skal gøre. Hvis f.eks. klassen skal spille teater, og man har 
sceneskræk, så kan man bede Helligånden om at lede sig. Måske hjælper Helligånden, 
så man bliver modig nok til at spille en lille rolle. Måske får man til opgave at styre 
lyset eller måske gør Helligånden noget helt tredje. 

 
Repetition 

Stå på et ben og sig verset. Stå på det andet ben og sig verset. Vend skiltene på 
hovedet og sig verset. 

 
Anvendelse 

Næste gang, du ikke ved, hvad du skal gøre, så bed Helligånden om hjælp. Jo bedre 
vi lærer Helligånden at kende - jo bedre. For Helligånden ønsker at lede os. 

 
Repetition 

Hop og sig verset, hink på det ene ben og sig verset, hink på det andet ben og sig 
verset. Drej skiltene rundt og sig verset, fjern skiltene helt og sig verset. 
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Anden uge 

Salme 143,10 

Lær mig at gøre din vilje, for du er min Gud.  
Din gode ånd skal lede mig. 

 
Indledning 

Jeg vil gerne stå først i køen i Sommerland. Jeg vil gerne have den største is og altid 
få lov til at vælge først. Kunne det ikke være dejligt, hvis vi altid fik vores vilje? Men 
der er faktisk noget, som er bedre end at få sin egen vilje. Der er at gøre Guds vilje. 
Prøv at høre fra Bibelen.  

 
Præsentation 

Læs verset højt fra Bibelen. 
 
Repetition 

Sig verset to gange på almindelig vis sammen med børnene. 
 

Forklaring 
Hvis du er i Sommerland, så kan det være, at Guds vilje er, at du kun får en lille is, 
fordi der også skal være penge til aftensmad. Og måske er det Guds vilje, at du 
kommer til at stå bagerst i køen, fordi der er nogle andre børn, du kan snakke med og 
hygge dig med. Du kan altid bede Gud hjælpe dig med at gøre hans vilje og du vil 
opdage, at det er bedre end altid at få sin egen vilje. 

 
Repetition 

Vælg nogle af ordene, som skal hviskes og andre, der skal siges højt. Sig så verset 
sammen med børnene. Vælg nogle nye ord og gentag et par gange. 

 
Anvendelse/Forklaring 

Hvis du tror på Jesus og har bedt ham tilgive dig for de dumme ting, så er Gud din 
Gud. Så kan du sige: ”Du er min Gud”. Så bor Guds gode ånd, Helligånden, i dig, og 
Helligånden vil lede dig, når du beder om det. Helligånden vil hjælpe dig med at gøre 
Guds vilje, og du kan få lov til at opleve fantastiske ting sammen med Gud. 

 
Repetition 

Hold en hånd på hovedet og sig verset. Hold samtidig den anden hånd på albuen og 
sig verset. Sæt også foden op på knæet og sig verset. Tag hovedet ned til knæet og 
sig verset. Blink med øjnene samtidig med alt det andet og sig verset. 
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