
Første uge 
1 Peter 5,7 

Kast al jeres bekymring på ham,  
for han har omsorg for jer. 

 

 Indledning 
To ledere laver et lille dramastykke: 1. person går rundt med hænderne for 
ansigtet og ryster på hovedet. 2. person kommer hen og spørger, hvad der er 
galt. 1. person fortæller om alt det, hun er bekymret for (f.eks. ”min hund er 
blevet syg, mine nøgler er væk, og jeg er blevet uvenner med min mor”). 2. 
person siger, at han kender et rigtig godt bibelvers, som måske kan hjælpe.  
 

Præsentation 
Bibelverset læses højt og vises på terningen (se downloads). 

 
Repetition 

Læs verset to gange. (Terningen vendes, hver gang børnene siger verset). 
 
Forklaring 

Hvorfor ser denne mand så trist ud? (Vend terningen, så siden, hvor der står 
”kast al”, vender ud mod børnene). Det er, fordi han har en masse bekymringer. 
(Vend terningen, så ”jeres bekymring” vender ud mod børnene). Han skal til en 
prøve i skolen i morgen, hans forældre skændes hele tiden, hans venner gider 
ikke lege med ham, og han kan ikke finde sin mobiltelefon, som han fik i 
fødselsdagsgave. Hele tiden bekymrer han sig om disse ting, og det gør ham i 
dårligt humør. 

 
Repetition 

Se triste ud, mens I siger verset. Se endnu mere triste og sure ud, mens I siger 
verset. 
 

Anvendelse 
Dette bibelvers fortæller os, hvad vi kan gøre med vores bekymringer. Vi kan 
kaste dem på Gud ved at fortælle ham om dem. Så tager han bekymringerne 
og hjælper os med at klare problemerne. 
 

Repetition 
Fold hænderne (I fortæller Gud om bekymringerne), mens I gentager verset. 
Smil og vær glade (I ved, Gud hjælper jer), mens I gentager verset. 
Lad tre-fire børn på skift komme op og vende terningen, mens alle gentager 
verset.  
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Anden uge 
1 Peter 5,7 

Kast al jeres bekymring på ham,  
for han har omsorg for jer. 

 

 

Indledning og præsentation 
Fortæl om engang, du var bekymret for noget, men hvor Gud hjalp dig. Husk, 
det skal være noget børnene kan forholde sig til. Læs bibelverset højt. 

 
Repetition 

Se triste ud, mens I siger verset. Fold hænderne, mens I siger verset. Smil, 
mens I siger verset. (Terningen vendes, hver gang børnene siger verset). 

 
 
Forklaring 

Da jeg var bekymret, hjalp Gud mig. Det gjorde han, fordi han har omsorg for 
mig. Gud har også omsorg for dig. Det betyder, at han ikke er ligeglad med dig. 
Han elsker dig og vil gerne hjælpe dig med alle de ting, du er bekymret for. 
Gud bestemmer over alting, og derfor kan han hjælpe dig. Fortæl Gud om dine 
bekymringer og stol på, at han vil hjælpe dig. 

 
Repetition 

Lad et par af børnene vende terningen, mens I siger verset. 
 
Anvendelse 

Næste gang du bliver bekymret for noget, f.eks. i skolen eller til fodbold, så 
fortæl det til Gud med det samme. Han kan give dig fred inden i, selv om der 
stadigvæk er problemer. 
 

Repetition 
Kast terningen imellem jer. Den, der griber terningen, skal sige de to første 
ord ”Kast al”, den næste de to næste ord ”jeres bekymring” osv. Gentag 
nogle gange og se hvor hurtigt, det kan gå. 
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