
Første uge  
Jeremias 29,11: 

Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger 
Herren, planer om lykke, ikke om ulykke. 

 
Indledning 

Hvad drømmer du om at blive, når du bliver stor? Vidste du, at Gud har lagt en 
plan for dit liv? I Bibelen står der noget om denne plan. Læs bibelverset højt. 
 

Præsentation 
Nu vil jeg læse et vers for dig. Læs bibelverset højt. 

 
Repetition  

Sig verset to gange på almindelig vis. 
 
Forklaring  

Hvem er Herren? Det er Gud. Han har lagt en god plan for dit liv. Han ønsker 
at være din far i Himlen, mens du lever her på jorden, og bo sammen med dig 
i Himlen, når du en dag dør. 
 

Repetition 
Lad alle pigerne sige verset. Lad alle drengene sige verset. 

 
Anvendelse 

Gud har en helt speciel plan for verden. Han sendte sin søn, Jesus, ned til 
jorden, hvor Jesus levede et helt perfekt liv. Som voksen blev han slået ihjel, 
selvom han aldrig havde gjort noget forkert. Men da Jesus døde, vandt han 
over alt det forkerte i hele verden. Også det forkerte, som du og jeg har gjort. 
Han blev levende igen, og nu kan alle, som vil tro på Gud og Jesus, bede ham 
om at fjerne det forkerte, de har gjort. På den måde bliver Gud deres far i 
Himlen. Måske har du allerede bedt Gud om at være din far i Himlen og bo i 
dit hjerte, ellers kan du gøre det i dag, hvis du har lyst. 
   

 Repetition 
 Lad alle med mørkt hår sige verset. Lad alle med lyst hår sige verset.  
 Lad alle med sure sokker sige verset. 

Vis én side af verset ad gangen og gentag det, indtil der ikke er mere tekst.  
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Anden uge 
Jeremias 29,11: 

Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger 
Herren, planer om lykke, ikke om ulykke. 

 

 
Indledning og præsentation 

Skriv bogstaverne P L A N på fire stykker papir inden klubben. Vis dem til 
børnene i tilfældig rækkefølge, og spørg, om de kan lave et ord med 
bogstaverne. Hvem er det, der har en plan med vores liv? Det er Gud. Det læste 
vi i sidste uge. Læs bibelverset højt. 

  
Repetition 

Sig verset to gange på almindelig vis. 
 
Forklaring 

Der er noget, Gud gerne vil bruge dig til i fremtiden. Måske er hans plan, at du 
skal fortælle andre om ham, måske vil han bruge dig til at være en dygtig 
sygeplejerske, som hjælper andre, eller måske en håndværker, som bygger 
gode huse. Lige meget hvad det er, Gud vil bruge dig til i fremtiden, kan du 
være sikker på, at det er noget godt. 

 
Repetition 

Lad pigerne og drengene på skift sige en del af verset.  
(Pigerne: Jeg ved hvilke planer  
Drengene: jeg har lagt for jer, siger Herren,  
Pigerne: planer om lykke, ikke om ulykke 
Drengene: Jeremias bog 29,11).  
Byt efter et par gange, så drengene også begynder. 
 

Anvendelse 
Hvis du gerne vil følge Guds plan for dit liv, så sig det til ham i en lille bøn. Du 
kan spørge ham, om der er noget, du skal begynde at øve dig på allerede nu, 
mens du er barn. Måske kommer du til at tænke på noget, du godt kan lide at 
lave, og som du kan øve dig på. Det kan også være, at du kommer i tanke om 
noget, du synes er svært, men som du gerne vil være bedre til. Så kan Gud 
hjælpe dig med det. 

 
Repetition 

Sig verset uden at se på teksten. 
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