
BIBELDRAMA
Brug en fortæller og og 3-5 skuespillere (Paulus, 
Silas, fangevogteren, andre folk). 

Rekvisitter 
Skilt med nøglesætningen.  
Sværd til fangevogteren, kæder eller lignede til 
Paulus og Silas. 

Bibelhenvisning
Apostlenes gerninger 16 

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):  
Paulus og Silas stod midt på torvet i byen.  
Mange i byen var i oprør over dem, og der var 
pisket en rigtig dårlig stemning op. De var blevet 
slået og skældt ud og var på vej i fængsel.  
Det var en rigtig trist og træls situation Paulus 
og Silas var havnet i, og der var ikke rigtig noget 
at være glad for. Kender du til inden i mellem at 
være trist? Du synes, det er rigtig dumt, og du 
har lyst til at være sur og ked af det.  
Gud ønsker at hjælpe os med at være glade. 
”Hvodan kan han det?”, tænker du måske. Det  
kommer vi tilbage til. For Gud kan hjælpe os med 
at være glade. Lad os prøve at finde ud af, om  
Paulus og Silas kunne være glade i den situation, 
de var havnet i.

Anden gang (hverdagseksempel):  
Der kom et jordskælv, og fangevogteren stod og 
kiggede på Paulus og Silas. De var der stadigvæk. 
De var ikke stukket af, selv om de nemt kunne 
have gjort det. Nej, Gud havde hjulpet dem i 
denne ubehagelige situation i fængslet.

BØRNEEVENT

NØGLESÆTNING
Gud kan hjælpe os med at være glade.  
 
VELKOMST
Hjælpeledere giver alle børn et rytmeinstrument 
og evt. et navneskilt.

SANG 
Syng tre sange med børnene.

1-MINUT-KONKURRENCER
Del børnene i tre hold og lav fire små konkurrencer, 
hvor de max. må bruge et 1 minut til hver  
konkurrencen.  
Lad enten hele holdet være med til hver  
konkurrence eller lad to fra hvert hold op til hver 
konkurrence. 

Første konkurrence: Sortere M&Ms i farver. 
Anden konkurrence: Vælte flest engangskrus med 
en elastik på 1 min.
Tredje konkurrence: Flytte cornflakes med sugerør, 
hvem får flytte flest på et minut.
Fjerde konkurrence: Stille holdet i en række efter 
højde. 
 
HUSKEVERS
Esajas 44,6 

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 70, 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.

Paulus og Silas



Hvad var det Paulus og Silas havde gjort?  
(Lad børnene svare) 
Ja, de havde valgt at synge til Gud og stole på, at 
han ville hjælpe dem. Paulus og Silas kunne have 
valgt at brokke sig.  
Måske har du det nogle gange sådan, at fordi du 
er sur, har du bare lyst til at brokke dig. Måske 
synes du, at alting er dumt. Det er faktisk i sådan 
nogle situationer, at Gud kan hjælpe dig med at 
være glad. 
 
(Kom med et lille praktisk eksempel fra dit eget 
liv/eller barns liv, f.eks. flg.:) Det kan f.eks være at  
klassekammeraten har fået en ny telefon, og 
du synes, det er snyd, at du skal bruge din mors 
brugte telefon.  
(Giv evt. et eks. fra dit eget liv,hvor Gud hjalp dig 
med at vende noget træls til noget godt)  
 
Lige som Paulus og Silas, kan du begynde at tak-
ke Gud for de mange ting, han har givet dig. Du 
kan vende dine tanker væk fra det der er dumt 
til at have fokus på og stole på, at Gud kan  
hjælpe dig med at være glad.  
Lige som han hjalp Paulus og Silas, vil han hjælpe 
dig med at være at glad. Faktisk havde  
fangevogteren lagt mærke til, at Paulus og Silas 
var glade og stolede på Gud. Det tror jeg, han 
undrede sig over. Lad os finde ud af, hvad der
skete med fangevogternen - ja med hele hans 
familie. 

Tredje gang (praktisk anvendelse i børnenes 
hverdag): Det var noget af en oplevelse Paulus 
og Silas var igennem. Midt i det alt sammen, 
valgte det at stole på Gud. De stolede så meget  
på Gud, at de begyndte at synge og takke ham, 
og selvom det hele så rigtig dumt ud, endte det 
jo rigtig godt.  
 
For os starter det også med, at vi fortæller Gud 
hvad der er svært, og spørger ham om at hjælpe 
os med at være glade. Hvis du synes det er 
svært, kan du starte med at finde fem ting, som 
du gerne vil takke for. På den måde kan du  
opleve, at Gud lige så stille ændrer den dumme 
situation og dit humør. For Gud kan hjælpe dig 
med at være glad.  
 
(Lad skuespillerene sætte sig ned og fortsæt  
programmet.)

ELIASMEDITATION
Forestil dig, at du sidder i fangehullet. Der er koldt, 
mørkt og rigtig træls. Tænk på en situation, hvor 
du synes tingene er rigtig dumme. Begynd at takke 
Gud ligesom Paulus og Silas. Start med at tænke på 
fem ting, som du gerne vil takke for.  
 
Lav herefter popcornbøn med børnene, hvor de 
med en kort sætning siger tak for noget. Bed sam-
men til slut og tak Gud for, at han vil hjælpe os med 
at være glade. 
 
(Giv tid til ro og slut derefter af med en bøn.)

QUIZ
Fugleskræmselsquiz.  
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 
huskevers, som børnene kan farvelægge og tage 
med hjem (download gratis på børnogtro.dk/hjælp 
under ”Bibelvers”). 


