
Denne leg er meget livlig og ideel for børn, der 
trænger til at røre sig lidt! De voksne kan sagtens 
være med. Legen kan evt. foregå udenfor.

HUSKEVERS
Hebræerbrevet 13,5  
Download planche og forklaring på  
børnogtro.dk/hjælp under ”Bibelvers”.
Hvis børnene har lært verset tidligere, kan du  
forberede en måde at repetere det på.

SNACK
Del en snack og noget at drikke ud. 

DUKKETEATER
GPS 18, del 1 
(OBS brug del 2 efter bibelhistorien, da del 1 ikke 
kan stå alene).
Manuskripter og lydfiler med indtalte stemmer kan 
købes på børnogtro.dk/shop under  
”GPS-materialer”. (Molly & Viggo gennem hele  
Bibelen). Manuskripter kan også downloades på  
børnogtro.dk/hjælp.

BIBELDRAMA
Brug en fortæller og 5-7 skuespillere (Moses, 
en ond egypter, der pisker et par jøder, Guds 
stemme + evt. to tjenere, der varter Moses op i 
starten, når han er prins). 

Rekvisitter 
Tøj til skuespillerne, sølvfad med flot glas, krone, 
får, brændende tornebusk (feks. stol med grønt 
stof og julelyskæde over sig), mikrofon til Guds 
stemme, hyrdestav. Skilt med nøglesætningen. 

Bibelhenvisning 
Anden Mosebog 2,11 – 4,17 

Tre gange i historien stoppes fortællingen ved at 
skiltet med nøglesætningen vises, og skue- 
spillerne stivner. På dette tidspunkt forklarer  
fortælleren, hvad historien kan betyde for bør-
nene:

NØGLESÆTNING
Gud er en levende Gud 

VELKOMST
Medhjælpere giver alle børn et rytmeinstrument 
og evt. et navneskilt.

INDLEDNING 
Vis et flag og fortæl, at forældre ofte på fødselsda-
ge fortæller deres børn om dengang, de blev født. 
Giv et par sjove eksempler.  
Spørg børnene om, hvornår Gud blev født.  
Anerkend børn, der nævner, at vi fejrer Jesu fød-
selsdag til jul.  
Forklar, at Gud altid har været der og han vil altid 
være der. Det er for svært for vores hjerner at for-
stå, men vi kan bare være glade for, at han er en 
levende Gud.  
Fortæl børnene, at hver gang, du løfter flaget i dag, 
så skal de sige: ”Gud er en levende Gud”. Husk at 
gøre dette mange gange i løbet af dagens undervis-
ning og sang.

SANG
Syng tre sange med børnene.

SNEBOLDKAMP
Del børnene i to hold med lige mange store og små 
på begge hold. Lad hvert barn forme ca. 15 stk. 
”snebolde” af kasseret A-4 papir eller gamle aviser. 
Placer børnene med deres ”snebolde” i hver sin 
ende eller side af lokalet. Lav en midterlinje af snor 
eller malertape. Bestem det antal minutter, legen 
skal vare. (Sæt evt. en mobil til at ringe). 

Nu kan ”sneboldkampen” begynde: Det gælder om 
at kaste flest ”snebolde” over på det andet holds 
side. Når modstandernes ”snebolde” lander på ens 
egen side, må de kastes tilbage igen. Legen fortsæt-
ter, til tiden er gået (telefonen ringer).  

Herefter tæller man ”sneboldene” på hver side. Det 
hold, der har færrest ”snebolde” har vundet. (De 
har jo formået at kaste flest ”snebolde” over til det 
andet hold).

BØRNEEVENT

Moses møder Gud



MOSESMEDITATION
Luk øjnene og forestil dig, at du er Moses, der går 
rundt ude i ørkenen. Pludselig kommer Gud forbi. 
Du skynder dig at tage skoene af og bede til ham. 
Han fortæller dig, at han virkelig er en levende 
Gud, og at han gerne vil hjælpe dig. Du fortæller 
ham, hvad du gerne vil have, at han skal hjælpe dig 
med. Så sidder du bare helt stille og mærker, at 
Gud virkelig er der og gerne vil være sammen med 
dig og hjælpe dig. 
 
(Giv tid til ro og slut derefter af med en bøn) 

QUIZ
Kaninquiz. 
Konkurrence om, hvad børnene kan huske.
Download på børnogtro.dk/hjælp. 
 

Hvis der er ekstra tid, kan det være en god idé at 
lade børnene gå ud i (aldersopdelte) grupper og 
snakke om, hvad de har lært i dag.  
 
Man kan også have forskellige aktiviteter, som bør-
nene frit kan vælge mellem f.eks. perleværksted 
(perlekæder eller perleplader), LEGO, tegneværk-
sted eller en kreativ aktivitet, som evt. passer til 
dagens historie el. huskevers. 

Det kan, f.eks. være minibibelvers med dagens 
huskevers, som børnene kan farvelægge og tage 
med hjem (download gratis på børnogtro.dk/hjælp 
under ”Bibelvers”).

Første gang (forklaring af nøglesætning):  
Moses slog en mand ihjel, fordi han blev så vred 
og selv ville løse problemerne. Han glemte at 
bede Gud om at hjælpe sig. Måske vidste han 
ikke engang, at Gud lever. Vi glemmer også  
nogle gange Gud, men han er en levende Gud og 
vil gerne hjælpe os. 

Anden gang (hverdagseksempel):  
Gud fortalte Moses, at han er en levende Gud, 
og at han ville føre israelitterne ud ad Egypten. 
Gud ønskede virkelig, at Moses skulle tro på 
ham. Han ville vildt gerne hjælpe ham og de an-
dre israelitter. Han vil også gerne hjælpe dig.  
Giv eksempler på, hvad han kan hjælpe med, og 
giv evt. et eksempel fra dit eget liv, som børnene 
kan forholde sig til (nøgler, der blev væk, en der 
var syg, ked af det etc.)

Tredje gang (praktisk anvendelse i børnenes 
hverdag): Gud gav Moses tre mirakler. Gud siger 
også, at han vil hjælpe dig. Men du er nødt til at 
tro på det og bede ham om hjælp. Måske er der 
noget, du skal begynde at gøre, eller noget du 
skal lade være med at gøre. F.eks. stoppe med at 
slå igen eller lyve. Måske kan du finde en fast tid 
hver dag, hvor du beder Gud om at hjælpe dig 
med at gøre det rigtige. 
 
Lad os høre, om Molly også har lært, at det 
bedst kan betale sig at gøre det rigtige, og at 
Gud nok skal hjælpe, når vi gør det rigtige. 
 
(Lad skuespillerene sætte sig ned og fortsæt  
programmet.)

DUKKETEATER
GPS 18, del 2


