
Første uge 
Salme 37,5: 

Overgiv din vej til Herren,  
stol på ham, så griber han ind. 

 

 Indledning 
Har du prøvet at ønske dig noget rigtig meget i fødselsdagsgave, som du ikke fik? 
Nogle gange tænker vi, at hvis ikke vi får det, vi ønsker os, så kan det ikke blive 
rigtig godt. I Bibelen fortæller Gud os, hvad vi kan gøre, når det, vi ønsker, ikke sker.  

 
Præsentation 

Læs bibelverset højt. 

 
Repetition 

Sig verset to gange på almindelig vis. 
 

Forklaring 
Hvem er Herren? Ja, det er Gud. At overgive sin vej til Gud betyder, at man siger til 
ham (billede 1 i bibelvers-downloads), at selvom det, man har ønsket sig, ikke sker, 
tror man på, at han kan gøre det godt alligevel. Måske gør Gud sådan, at man bliver 
rigtig glad for en anden fødselsdagsgave. Eller måske sørger han for, at det bliver det 
en rigtig god fødselsdagsfest eller at der sker noget helt andet, som er godt og gør 
en glad (billede 2 i bibelvers-downloads).  

 
Repetition 

Lad pigerne gentage verset, lad drengene gentage verset, lad alle børnene gentage 
verset, lad de voksne gentage verset. 

 
Anvendelse 

Hvis du oplever, at det, du ønsker og måske har bedt Gud om flere gange, ikke sker, 
så kan du overgive din vej til Gud ved at fortælle ham, at du stoler på ham alligevel. 
Gud vil hjælpe dig og vise dig vejen frem gennem livet  - måske på en anden måde, 
end du selv havde regnet med (billede 3 i bibelvers-downloads). 

 
Repetition 

Hold for det ene øje og gentag verset. Hold for det andet øje og gentag verset. Hold 
for begge øjne og gentag verset.  
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Anden uge 
Salme 37,5: 

Overgiv din vej til Herren,  
stol på ham, så griber han ind. 

 

 

Indledning 
Tag en stol og lad som om, du ikke er sikker på, at den vil holde, hvis du sætter dig 
på den. Spørg børnene om de tror, du kan stole på, at stolen holder, hvis du sætter 
dig? Fortæl, at Bibelen fortæller om én, vi altid kan stole på.  

 
Præsentation 

Læs bibelverset højt. 

 
Repetition 

Sig verset to gange på almindelig vis. 

 
Forklaring 

Hvem er Herren? Ja, det er Gud. Vi kan stole på, at han er med os og hjælper os, 
også selvom vi ikke kan se ham. Når vi stoler på ham, har han lovet at gribe ind. Det 
betyder, at han har lovet at hjælpe os. Vi kan ikke altid se, hvordan Gud hjælper, og 
nogle gange kan det være rigtig hårdt. Men Gud har lovet at hjælpe os, når vi stoler 
på ham. 

 
Repetition 

Stå op og gentag verset. Sæt jer halvejs på stolen, som om I ikke stoler på den, og 
gentag verset. Sæt jer godt til rette på stolen og gentag verset. 

 
Anvendelse 

Hvis man er kommet til at skyde klassens nye fodbold væk, uden at nogen af de 
andre har set det, og læreren spørger, om der er nogen, der ved, hvor bolden er - 
hvad ønsker Gud så, at man skal gøre? Ja, han ønsker, at man fortæller, at man har 
skudt den væk. På den måde viser man, at man stoler på Gud, der jo siger, at det er 
forkert at lyve. Så vil Gud hjælpe én, selvom de andre måske bliver sure over, at 
man har skudt bolden væk. 

 
Repetition 

Stå på et ben og gentag verset, stå på det andet ben, stå på et ben og hold samtidig 
den ene hånd på hovedet, stå på det andet bed og hold den anden hånd på hovedet, 
luk også øjnene og gentag verset for hver ny bevægelse.  
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