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Forbøn 
 

Bibelvers: Matthæusevangeliet 7,7 
 
Inden klub:  
Print bibelverset ud. Tag to store kuverter med og skriv ”Bed for” på den ene og ”Tak” på den 
anden. Hav små stykker papir og blyanter klar, som børnene kan skrive og tegne med. 
 
Forklaring til børnene:  
Jeg har hørt om en pige på 9 år, som i mange uger bad for sin mor, fordi moren havde ondt i 
maven og var i rigtig dårligt humør. En dag fandt lægerne på hospitalet ud af, hvad der var galt, og 
så blev moren rask. (Fortæl gerne et vidnesbyrd fra dit eget liv om, hvordan Gud har svaret bøn i 
stedet for dette vidnesbyrd). 
Det var så godt, at pigen blev ved med at bede for sin mor, for Gud ønsker, at vi skal bede til ham, 
når vi har brug for hjælp. I Bibelen står der… (Læs Matthæusevangeliet 7,7 højt fra Bibelen og 
hæng skiltet med bibelverset op.)  
 
Jesus fortæller os, at Gud er vores far i himlen, der ønsker at give os gode gaver. Han vil gerne 
have, at vi beder til ham, når vi har brug for noget eller har et problem. Vi kan også bede til ham, 
når nogen, vi kender har brug for, at Gud hjælper dem. 
 
Om lidt skal I skrive eller tegne på disse små sedler, hvad I gerne vil bede Gud om. Bagefter beder 
vi sammen for det, I har skrevet eller tegnet. Så putter vi sedlerne i denne kuvert med ”Bed for”, 
og i næste uge ser vi, hvordan Gud har svaret, og om nogen af sedlerne skal flyttes over i denne 
kuvert med ”Tak”. 
 
(Del sedler ud til børnene og lad dem skrive/tegne. 
Bed sammen for alle børnenes bedeemner. 
 
Se på sedlerne næste uge og flyt de sedler over i ”Tak-kuverten”, hvor Gud har svaret ”ja” til 
bønnen. Bed for de andre sedler igen. Kig på sedlerne de næste uger og forklar evt., hvordan Gud 
kan svare ja, vent og nej til vores bønner, ligesom en rigtig far kan sige ja, vent og nej.) 
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