
BIBELDRAMA
Brug en fortæller og og et antal skuespillere 
(Moses, folket). 

Rekvisitter 
Kappe til Elias, kappe og kongekrone til kongen 
og dronningen. Et stykke brød. Tørklæde til en-
ken, en kande til olie, krukke til mel, og et par 
pinde til brænde.

Bibelhenvisning
Anden Mosebog 15,22 – 17,7

Tre gange i historien stoppes fortællingen ved at 
skiltet med nøglesætningen vises, og  
skuespillerne stivner. På dette tidspunkt forklarer 
fortælleren, hvad historien kan betyde for  
børnene: 

Første gang (forklaring af nøglesætning):  
Israelitterne brokkede sig. Moses gjorde det 
rigtige – han bad til Gud. Det kan vi også gøre. 
Han ved, hvad vi har brug for. Vi kan fortælle det 
hele til ham. Han vil altid gerne hjælpe os, men 
nogle gange gør han det på en anden måde, end 
vi havde forestillet os. Vis skiltene med trafikly-
sene på (nu evt. med ordene nej, vent og ja) og 
forklar, hvorfor Gud ikke altid giver os, hvad vi 
beder om. Gud ved, hvad vi har brug for, og hvad 
der er allerbedst for os. 

Anden gang (hverdagseksempel):  
Folket brokker sig over, at der ikke er mad.  
De siger, at det var bedre, hvis de var døde i 
Egypten.  
Fortæl et hverdagseksempel fra dit liv eller nogle 
børns liv, hvor Gud gav dem noget andet, end 
de lige troede, at de skulle have, men de blev ret 
glade for det alligevel. 

BØRNEEVENT

NØGLESÆTNING
Gud ved, hvad du har brug for . 
 
VELKOMST
Hjælpeledere giver alle børn et rytmeinstrument 
og evt. et navneskilt.

SANG 
Syng tre sange med børnene.

BILLEG
Hav tre skilte med de tre trafiklys – altså en rød 
cirkel, en gul cirkel og en grøn cirkel (se download). 
Børnene deles i to grupper og skal blive i de to 
grupper, mens de kører rundt i bil. Når skiltet med 
rød vises, skal de stoppe. Når gul vises, skal de 
træde på speederen med lyde og gøre sig klar til at 
køre. Når grøn vises kører de igen. Lederen holder 
øje med, i hvilken gruppe alle gør det rigtige hur-
tigst, og de får et point. Legen omtales i  
bibeldramaet senere, og der vises de tre skilte (nu 
evt. med ordene ”nej”, ”vent”, og ”ja”.)

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 22, del 1
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.

Moses og folket i ørkenen



Hvis du ikke har et eksempel, så find på et og 
fortæl børnene, at det f.eks. kunne være sådan.  
 
Forklar, at Gud altid ved, hvad vi har brug for. 
Han svigter os ikke, bare fordi han giver os noget 
andet, end det vi beder om. Fortæl evt. også, at 
Gud ikke giver os alt, hvad vi gerne vil have, men 
alt, hvad vi har brug for.

Tredje gang (praktisk anvendelse i børnenes 
hverdag): Nogle samlede for meget mad, men 
det blev bare dårligt. Andre samlede ikke noget 
til søndag, og havde ikke noget. Vi må stole på, 
at Gud vil gøre det, der er bedst for os.  
Næste gang, du har et problem, så bed Gud 
om at hjælpe dig. Fortæl ham, hvordan du har 
det og hvad du tænker. Fortæl ham også, at du 
stoler på, at han vil vælge den bedste løsning 
for dig. Bed ham om at fylde dig med ro indeni, 
mens du venter på, at det gode skal ske.  
 
(Lad skuespillerene sætte sig ned og fortsæt  
programmet.)

MOSESMEDITATION
Luk øjnene og forestil dig, at du er Moses, og at 
hele folket står og er sultne. Hvad vil du gøre? Du 
vil bede til Gud. Du sætter dig stille og roligt ned og 
fortæller det hele til Gud, og han sender både brød 
og kød. Tænk nu over, om der er noget, du i dag har 
brug for at bede Gud om hjælp til. Fortæl ham det 
hele. Bed ham om at hjælpe dig.  
Fortæl Gud, at han må vælge det, der er allerbedst 
for dig. Prøv at sidde helt stille og mærk, hvordan 
Gud fylder dig med ro. Han har styr på det hele. 
Han vil gerne give dig, hvad du har brug for.  
 
(Giv tid til ro og slut derefter af med en bøn.)

QUIZ
Dinoquiz.  
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, tegneværksted eller en 
kreativ aktivitet, som evt. passer til dagens historie 
el. huskevers.  
 
Det kan, f.eks. være minibibelvers med dagens hu-
skevers, som børnene kan 
farvelægge og tage med hjem (download gratis på 
børnogtro.dk/hjælp under ”Bibelvers”). 


