
Første uge 
Jakobsbrevet 4,8 

Hold jer nær til Gud,  
så vil han holde sig nær til jer 

 

 Indledning 
Har du prøvet at være i en stor butik eller i et stort sommerland med din far og mor? 
Måske sagde de, at du skulle holde dig i nærheden af dem for ikke at blive væk, men 
der var så mange spændende ting, at du glemte at holde øje med, hvor de var? 

 
Præsentation 

Lige som det er godt at holde sig i nærheden af sine forældre i et stort sommerland, 
står der i Bibelen, at det er godt at holde sig i nærheden af Gud. Hør her (læs verset 
højt og vis skiltene). 

 
Repetition 

Læs alle sammen verset to gange. 
 

Forklaring 
Man kan være nær Gud ved at tænke på ham, bede til ham og læse i Bibelen 
ligesom drengen på billedet (se downloads). Man kan tænke på det, man har lært 
om ham og fortælle ham, hvordan man har det. Hvis du har en Bibel eller børnebibel 
er det en god idé at læse i den ofte.  

 
Repetition 

Lav ”synstest”: Hold for det ene øje og sig verset, hold for det andet øje og sig 
verset, hold for begge øjne og sig verset. 

 
Anvendelse 

Måske har du i en periode tit bedt til Gud og tænkt på ham, men så er du begyndt til 
fodbold eller noget andet spændende og har glemt ham et stykke tid. Prøv at tænke 
på dette vers og begynd at bede til Gud igen, f.eks. når du tager dit fodboldtøj på, 
eller mens du venter på dine venner. Hvis du bliver væk i et sommerland, vil dine 
forældre lede efter dig, men selv om du har glemt at bede til Gud, ved han alligevel, 
hvor du er og vil være dig nær, når du beder til ham. 

 
Repetition 

Lav ”høretest”: Stil dig i den modsatte ende af lokalet. Første gang siger børnene 
verset med normal stemme, anden gang lidt lavere, tredje gang endnu lavere osv. 
Sig stop, når du ikke længere kan høre, hvad de siger.  
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Anden uge 
Jakobsbrevet 4,8 

Hold jer nær til Gud,  
så vil han holde sig nær til jer 

 
Indledning 

Hvor mange af jer er glade for, at I ikke skal være alene hjemme om natten? Det er 
godt at vide, at ens mor og far er hjemme, selvom man ikke kan se dem. Det er også 
godt at vide, at Gud er nær, selvom man ikke kan se ham.  

 
Præsentation 

Det handlede bibelverset i sidste uge om (læs verset højt). 

 
Repetition 

Sig verset to gange på almindelig vis. 
 

Forklaring 
Vi skal holde os nær til Gud. Kan I huske, hvordan man gør det? Ja, man kan bede 
og læse i Bibelen ligesom drengen på billedet (se downloads). Man kan også synge 
en sang om Gud, tale med andre om ham, gå i kirke eller børneklub og møde andre, 
der også tror på ham. 

 
Repetition 

Lav ”synstest”: Hold for det ene øje og sig verset, hold for det andet øje og sig 
verset, hold for begge øjne og sig verset. 

 
Anvendelse/Forklaring 

Gud lover dig, at hvis du holder dig nær ham, vil han også være nær dig og passe på 
dig. Man kan ikke se ham, men han er lige ved siden af dig og ved præcis, hvordan 
du har det. Så husk at bede til ham! Han er der for dig! På den anden tegning med 
drengen (se downloads) er der tegnet en due. I Bibelen og i kirken bruger man nogle 
gange duen som et billede på den del af Gud, vi kalder Helligånden. Så duen på 
tegningen skal få os til at tænke på, at selvom vi ikke kan se Gud, er han der 
alligevel.   

 
Repetition 

Lav ”pingpong”: Sig på skift et ord af verset. Lederen siger første ord, børnene næste 
ord, lederen tredje ord osv. Gør det nogle gange og tag evt. tid på, hvor hurtige I 
kan blive.  
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