
Guds barn!
Læs:       Sæt kryds:

1. dag
Johannesevangeliet 1,12

2. dag
Esajas’ bog 49,15

3. dag
Salme 103,13

4. dag
Jakobsbrevet 1,17

5. dag
Matthæusevangeliet 7, 7-11

6. dag
Matthæusevangeliet 6,31-33

7. dag
Matthæusevangeliet 6,9-13

Tænk - og skriv...
Hvad har du lært om at være 

Guds barn i denne uge:

_________________________
___________________

_________________________
___________________

_________________________

Børn & Tro

Gud elsker dig!

Læs:       Sæt kryds:

1. dag
Sefanias 3,17

2. dag
Johannesevangeliet 3,16

3. dag
1 Johannesbrev 3,1a

4. dag
Romerbrevet 5,8

5. dag
Esajas’ bog 43,4a

6. dag
Johannesevangeliet 15,12

7. dag
1 Johannesbrev 4,7-10

Tænk - og skriv...
Hvad har du lært om Guds 

kærlighed i denne uge:

_________________________
___________________

_________________________
___________________

_________________________

a = kun første del af verset

Børn & Tro

En  fantastisk  Gud!

Læs:       Sæt kryds:

1. dag
Salme 136,1

2. dag
Salme 146,5-6

3. dag
Salme 8,4-5

4. dag
Salme 147,3-5

5. dag
Salme 86,10

6. dag
Salme 97,1

7. dag
Salme 23,1-6

Tænk - og skriv...
Hvad har du lært om Gud

i denne uge:

_________________________
___________________

_________________________
___________________

_________________________

Børn & Tro

GPS 43:Josija
I dagens historie er der blevet 
undervist i, hvor vigtigt det er 

at læse i sin Bibel og adlyde 
den.

Det kan være svært for bør-
nene at gå i gang med at finde 

„skattene“ i Guds ord, men 
disse bogmærker kan bruges 
til at få læst nogle korte men 
gode vers udfra forskellige 

temaer, så der er læsestof til 
fire uger.

Kopiér et ark til hvert barn. 
Skær bogmærkerne ud på 
forhånd og giv alle børn ét 

bogmærke hver. Giv dem det 
samme bogmærke.

Fortæl, at næste uge får de 
endnu et bogmærke.

Ugen efter vil det være en god 
idé at høre, hvad børnene har 
lært fra Bibelen i ugens løb.

Fortsæt på denne måde 
de følgende uger.

Ønsker børnene yderligere 
læsning kan vi anbefale at ind-
købe andagtsbøger til børnene. 
Børn & Tro har udgivet tre an-
dagtsbøger med titlen: „Opdag 

nyt“.

Børn & Tro
www.børnogtro.dk

Børn & Tro

Tilgivelse
Læs:       Sæt kryds:

1. dag
Johannesevangeliet 6,37

2. dag
1 Johannesbrev 1,9

3. dag
Salme 25,7

4. dag
Esajas 43,25

5. dag
Mika 7,18-19

6. dag
Lukasevangeliet 15,11-24

7. dag
1 Johannesbrev 2,12

Tænk - og skriv...
Hvad har du lært om Guds 

tilgivelse i denne uge:

_________________________
___________________

_________________________
___________________

_________________________


