
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 5-13 skuespillere (Moses, 
Kaleb, Josva og spioner, hvis der er plads og du 
har nok skuespiller vil det være godt med 10 
spioner, ellers et par stykker). 
 
Rekvisitter 
Kapper, tøjklæder, stave. Kæmpe A2 billedede 
af en klase druer, sat fast på et kosteskaft. Skilt 
med nøglesætningen.

Bibelhenvisning 
Fjerde Mosebog 13 -14;  
Femte Mosebog 1, 29-46.

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):  
Moses har sendt spionerne afsted. Moses sto-
lede på, at Gud er trofast. (Hold skiltet med nøg-
lesætningen op). Moses sendte spionerne ind for 
at se, om landet nu så ud, som Gud havde lovet. 
Forklar, at selvom vi indimellem måske oplever, 
at en ven ikke holder det, vedkommende lover, 
så kan vi stadig stole på Gud. For Gud er trofast, 
og holder hvad han lover. 

BØRNEEVENT

NØGLESÆTNING
Gud er trofast.
 
VELKOMST
Medhjælpere giver alle børn et rytmeinstrument 
og evt. et navneskilt.

SANG
Syng tre sange med børnene.

SMAGELEG
Hvad smager du på? 
Skær 10 forskellige frugt/grønsager i små firkanter. 
Del børnene i 4 grupper, hvor der vælges en, som 
skal komme op og få en smagsprøve. Barnet går 
tilbage til sin gruppe. På et stykke papir skrives der, 
hvilken slags frugt/grønsag der blev smagt på. Der-
efter går der en ny op osv. Det hold der har gættet 
alle smagene rigtigt,  har vundet. 

GÆTTELEG
Hvem er jeg? 
Skriv 10 forskellige titler på et stykke papir (f.eks. 
læge, politimand, kassedame, skraldemand). Behold 
de samme grupper som før. En fra hver gruppe  
kommer op, læser papiret og skal nu uden ord/lyde 
vise titlen. Det hold, der gætter rigtig først, får 1 
point. Det hold, der til sidst har gættet flest rigtige og 
dermed har fået flest point, har vundet.  

HUSKEVERS
Josvabogen 1,9  

Download planche og forklaring på  
børnogtro.dk/hjælp under ”Bibelvers”. 

Hvis børnene har lært verset tidligere, kan du for-
berede en måde at repetere det på.

SNACK
Del en snack og noget at drikke ud. 

DUKKETEATER
GPS 25, del 1

De tolv spioner



Anden gang (hverdagseksempel):  
Spionerne er tilbage og siger, at det går ikke. 
Selvom de havde set at landet, var som Gud lo-
vede, troede de ikke, de kunne besejre folket. De 
glemte Gud. I hverdagen kan der opstå  
problemer, som kan virke besværlige og ikke til 
at overskue. 
 
(Fortæl et eksempel fra dit eget liv eller et barns 
liv eller brug eksemplet her.)  
Det kan være læsetesten i skolen, som du bare 
ikke bryder dig om, fordi den gør dig usikker, og 
du får ondt i maven. Men selv i sådan en test  
(eller hvad eksemplet var / er), er Gud med.  
Gud er trofast og vil hjælpe dig.   

Tredje gang (praktisk anvendelse i børnenes 
hverdag): Næste gang du er ked af det over en 
svær situation, så bed til Gud. Måske er der  
nogen, som har lovet noget, de ikke holdt eller 
måske har du selv svært ved at holde det, du  
lover. Bed Gud om at hjælpe dig med at huske 
på, at han er trofast og holder, hvad han lover. 
Hvis du har svært ved at holde, hvad du lover, 
kan du bede Gud om at hjælpe dig med at huske, 
hvad du har lovet. Gud ønsker at lytte til det, 
du synes er svært, for Gud er trofast og er til at 
stole på.  
 
(Lad skuespillerene sætte sig ned og fortsæt  
programmet.)

SPIONMEDITATION
Luk øjnene og forestil dig, at du er en af spionerne, 
som ser på de store krigere og bliver usikker og
bange. Du tænker på, at du er bange for om en 
person vil holde det, de har lovet. Du er usikker og
bange for, at de har glemt dig og jeres aftale.  
 
Du kommer til tænke på at Gud er trofast og holder
hvad han lover. I stedet for at være usikker og ban-
ge, beder du Gud om at hjælpe dig med at slappe
af, og beder om at personen vil huske det, han har 
lovet.  
 
Det kan også være du tænker: ”Det er mig, som
har svært ved at holde, hvad jeg lover”. 

Så kan du Gud om at hjælpe dig med at blive bedre 
til at gøre det rigtige og til at holde, hvad du lover.
 
Prøv at mærke, hvor godt det er, når Gud viser os, 
at vi kan sige alt til ham og stole på ham, fordi
han er trofast og hjælper i enhver situation. 
Mærk, hvor dejligt det er, at Gud altid gerne vil give 
os det, vi har brug for. Det føles næsten som om, 
Gud lægger sin hånd på din skulder og gør dig helt 
rolig og glad. Ja, han skal nok hjælpe.  
 
(Giv tid til ro og slut derefter af med en bøn.)

QUIZ
Brevduequiz.  
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”).


