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Bibeltime 1

”Klik ind”/en ”åbner”
• Udvælgelse. Hvordan bliver man udvalgt til at blive 

konge eller præsident i dag til forskel fra måde, hvorpå 
David blev udvalgt?

• Lav rollespil om det at blive udvalgt. Lad rollespillene 
vise, hvad vi ser på, når vi udvælger?

Krop, saks og papir
• Lav en collage om de ting, vi vælger ud fra, og de ting, 

Gud vælger ud fra. Hæng collagen op.

• Skriv 3 gode værdier, som du vil forsøge at vælge ud fra.

Debatkassen
• Hvad fortæller beretningen om Gud og om mennesker?

• Hvad mon Isaj tænkte, da han skulle have fat i David?

• Hvad tænker du, at du er udvalgt til?

• Hvordan har Jesus udvalgt dig – og til hvad?

• Hvad kan vi bruge beretningen om Davids udvælgelse 
til i dag?

• Hvad undrer du dig over af det, som du har hørt om i dag?

1. Hvorfor skulle der salves en ny konge, når der 
allerede var en?

2. Hvordan udvalgte Gud den nye konge?

3. Hvad vil det sige at være udvalgt af Gud? 
• Hvordan og hvornår udvælger Gud os? 

• Hvad udvælger Gud os til?

4. Hvordan undgår vi at blive forkastet, 
som Saul blev det?

5. Skriv Guds kærlighedsinvitation til os, som 
du tror, den ville lyde.

6. Overvej, hvad du har lært om Gud i dag. Hvad 
har du lært af David?
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Bibeltime 2

”Klik ind”/en ”åbner”
• Tal om mod. Hvordan bliver man modig som David.

• Hvordan går man alene til kamp mod store udfordringer 
som fx mobberi, sladder og frække vitser?

Krop, saks og papir
• Lav tillidsøvelser. Hvad betyder det at have tillid til Gud?

• Læg arm, hvem vinder?

• Lav skydekonkurrence med slangebøsser.  

• Skriv et kerneord fra dagens beretning på en sten.

Debatkassen
• Hvad undrer du dig over, når du hører denne beretning?

• Hvad tænker du om Davids måde at handle på?

• Hvad tænker du om Guds måde at vise sin magt på?

• Hvordan kan du kæmpe imod det forkerte?

• Hvordan kan du fremme det gode…og stoppe det 
forkerte?

• Hvordan kan du gøre det gode... og i stedet for det 
forkerte?

• Hvordan oplever du konkret Guds hjælp i dag?

• Hvad kan du gøre, hvis du glemmer, at Gud er med dig?

1. Skriv, hvilke våben Goliat havde, og hvilke David havde. Tal om, hvilket våben der var bedst. 
David: Hyrdestav, 5 sten, stenslynge og Gud.

2. Hvad betyder det at have Gud på vores side? 3. Find mindst 5 ord, der kunne være 
”Goliat-våben” i dag.

4. Hvilke ”David-våben” har vi i dag - og hvor-
dan kan vi bruge dem?

5. Det bedste 
våben mod 
ondskaben er? 
Tal om, hvorfor 
det er det.

6. Læs bibelordet: 5 Mos 31,6. 
Hvad betyder det for dig?

Gul=8
Rød=10
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TEMA: Kong David – med link til NT
I kamp for Gud – David møder Goliat
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Bibeltime 3

”Klik ind”/en ”åbner”
• Skriv ordet VEN. Hvad kendetegner en god ven?

• Hvordan kan man tælle venner? Hvorfor er det bedst at 
have mange venner på facebook?

• Tænk på en person, som du i dag vil gøre noget særligt 
for.

Krop, saks og papir
• Gæt og Grimasser 

Lav ”Gæt og Grimasser” om venskabet med hinanden 
og Gud.

• Send en sms til en god ven – og skriv, hvorfor du er 
glad for jeres venskab.

Debatkassen
• Hvad undrer du dig over, når du hører denne beretning?

• Hvad tænker du om Davids og Jonatans venskab?

• Hvad tænker du om Guds måde at være på?

• Hvad har du lært om venskab?

• Hvordan vil du være en god ven – også ind i det kristne 
fællesskab?

1. Jonatan var Sauls søn. Hvordan havde han det med sin fars fjende? 

2. Gennemtænk, hvem dine venner er!

3. Nævn 4 gode ting ved venskaber, 
og snak om dem.

4. Hvorfor er misundelse farligt? 

5. Hvordan kan vi ...?  
(Gør spørgsmålet færdigt ved at slette X´erne).

6. Hvad betyder ordet pagt?
Jonatan gav David pagtsgaver. Hvilken pagtsgave 
har Gud givet os?

7. Jesus ønsker at være din ven. Skriv tre ord, 
der kendetegner venskabet mellem mennesker 
og venskabet med Jesus.
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Hvad betyder venskabet med Jesus for dig? 

TEMA: Kong David – med link til NT
Venner for livet - David og Jonatan
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Bibeltime 4

”Klik ind”/en ”åbner”
• Del hverdagseksempler, hvor man har lyst til at gen-

gælde ondt med ondt..., og hvad gør man så?  
Tal om eksemplerne og se, hvordan man skulle have 
handlet, hvis man skulle ligne David.

• Lav et godt råd, der kan hjælpe os til at tænke, før vi 
handler.

Krop, saks og papir
• Lav rollespil, der viser eksempler på handlinger, når vi 
ikke vil gengælde ondt med ondt. 

• Lav tre gode regler, der viser, at her vil vi være gode 
ved hinanden. 

• Lav en collage med vigtige huskeord, der hjælper mig 
til at ændre en dum handling til en god handling: fx 
”Hvad ville du gøre her, Jesus?”, ”Elsk din næste!”, 
”Hvordan vil du selv behandles?” Osv.

Debatkassen
• Hvorfor må vi aldrig gengælde ondt med ondt – er 

det fair?

• Hvorfor skal vi tilgive hinanden, og hvordan gør vi det?

• Hvad undrer du dig over, når du hører om Davids 
handlinger?

• Hvad kan vi lære af David?

1. Hvorfor slår David ikke til, da han har muligheden for at slå Saul ihjel?

2. David fik det dårligt med det, han havde gjort.
Han havde ….

Tal om symptomerne på det, og hvordan de holder op. 

3. Saul beholdt livet og blev tilgivet af David. Hvordan får man tilgivelse hos Gud og mennesker? 
Find en bøn i Fadervor, som dagligt kan minde os om vigtigheden af tilgivelse.

4. Hvordan er handlemulighederne 
efter mødet med David? Lav en situation 
og tal om, hvordan handlingen kunne 
forløbe derefter.

5. Hvad har du lært af David i dag?

T O G K F O R L A D B O S A V I O L
V O R F S K Y L D B S O M B R C K H
K O O G S Å X V I V F O R L A D E R
V O R E T S K Y L D N E R E M K L U

TEMA: Kong David – med link til NT
David gengælder ondt med godt
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Bibeltime 5

”Klik ind”/en ”åbner”
• Udvælg en til at sige en kommando, som alle skal 

adlyde. Hvordan er det at få magt og at vide, at andre 
har magt over en?

• Guds rige er lige der, hvor vi er. Gå evt. uden for møde-
stedet og se, hvor de andre aldersgrupper mødes om 
Gud lige nu.

Krop, saks og papir
• Lav byggekonkurrencer. Hvem bygger hurtigst Davids 

hus?

• At spørge andre til råds. Skriv et spørgsmål… giv det til 
en anden og afvent vedkommendes råd. 

• Lav en collage af mennesker – et billede på Guds kirke-
byggeri i dag!

Debatkassen
• Hvorfor tror du, at Gud ikke kun vil bo i et flot hus?

• Hvem kender du, som du kan spørge til råds? 

• Hvordan synes du, Gud hjalp David?

• Hvordan tænker du, han kan hjælpe os?

• Hvordan kan vi se, at Gud også har magten i dag?

• Hvad betyder det for dig, at Gud har al magt?

• Hvorfra ved vi, at Gud har overblikket?

• Hvordan kan du være med til, at Guds rige vokser i dag?

1. David fik       af Gud (læs bagfra).
Hvordan er man en god ”magtformidler” overfor Gud?
Har du magten over nogle eller noget? Hvordan bruger du den?

2. Gud var giveren af magten til David. Hvad giver Gud dig, og hvordan passer du godt på det, han 
giver? Skriv 3 eksempler, og tal om dem.

3. David gav Gud æren. Hvordan gør man det? 4. David spurgte Natan til råds om kirkebygge-
riet. Hvem er gode at spørge til råds om hvad? 
Find eksempler, og del dem med din sidemand.
Ens forældre, en ven, en præst, en leder på cam-
pingen… skriv selv flere. 

5. David skulle ikke bygge Guds hus. Tegn, hvor 
Gud bor, og skriv indholdet af det, der sker i 
hans ”hus”. Bor han i kirken, hjertet, luften, 
himlen eller?

6. Davids rige voksede – hvordan vokser Guds 
rige, og hvad kan du bidrage med? 

7. David søn var et          , og Guds børn er 

  , men hvad betyder det? 

Digt et vers til svar: 

NETGAMEGNOK

TEMA: Kong David – med link til NT
Kong David får magten 
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Bibeltime 6

”Klik ind”/en ”åbner”
• Lav en illustration, der både viser, hvad synd og tilgi-

velse er.

• Find så mange kors som muligt på pladsen. Hvilket 
hold får flest? Hvorfor er korset så vigtigt? 

Krop, saks og papir
• Kors-konkurrence: Find ting i naturen, og lav en kon-

kurrence om, hvem der kan lave det flotteste og mest 
fantasifulde kors.

• Spil rollespil med hverdagssituationer, der har med 
emnet at gøre.

Debatkassen
• Hvad betyder vores samvittighed, og hvilken funktion 

har den?

• Hvad kan der være sket, hvis vi har dårlig samvittighed? 

• Hvordan får vi lettet vores samvittighed?

• Hvorfor gør tilgivelse os glade, og hvordan opnår vi den?

• Hvad fortæller den om Gud og mennesker?

• Hvad har du lært af David i dag?

• Hvad undrer du dig over i beretningen?

1. David har slået Urias ihjel og syndet mod Gud. 
Han har... (Sæt bogstaverne rigtigt sammen)

2. Tal om det med at have dårlig samvittighed. 
Hvordan er det?

3. Hvordan er det at blive tilgivet - og selv at 
tilgive?

4. Fup eller Fakta.

A. Det er en større synd at slå ihjel end at lyve!
B. Gud frelser dem, der tror!  
C. Når vi bekender vores synd, så tilgiver Gud! 
D. Gud frelser alle mennesker på jorden!
E. Det har kensekvens at synde!

5. Find bibelordet: 

6. Tal om, hvad bibelordet betyder. Hvad vil det sige at bekende sin synd?

Hvad vil det sige at blive renset for al uretfærdighed?

F. Gud tilgav David, og hans søn døde ikke!
G. Gud tilgiver - men synd sætter spor i vores liv!
H. Skjulte synder ser Gud ikke!
I. Vi skal tilgive hinanden, som Gud tilgiver os!

TEMA: Kong David – med link til NT
“David - du er manden!” - David og Batseba


