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BIBELCAMPINGMATERIALE 
FOR BØRN OG JUNIORER 2016

Materialet består af

A: Forord

B: 
• 6 ledervejledninger. 

• 6 opgave-/maleark til børn samt maleark til 
samling 7 og 8)

• 6 opgave-/samtaleark til juniorer.

• 2 andagtsforslag (den 7. og 8. samling).

• Øvrige bilag (- online på hjemmesiden).

C: Evalueringsskema (online på hjemmesiden).

KONG DAVID – MED LINK TIL NT
Kong David 
Årets materiale har David som hovedperson. Vi vil følge 
hyrdedrengen, der blev Israels største konge, og som 
blev betegnet som manden efter Guds hjerte. Trods nog-
le iøjnefaldende synder såsom at begå ægteskabsbrud 
med Bateseba og sørge for, at hendes mand Urias blev 
dræbt i kamp, blev David alligevel brugt af Gud. Han var 
den yngste af Isajs otte sønner, og han havde mange ta-
lenter. Han spillede harpe, komponerede musik og skrev 
de smukkeste salmer, som vi i dag kan læse i Samler-
nes Bog. Han dræbte kæmpen Goliat, besejrede Israels 
fjender og gjorde Jerusalem til landets hovedstad. Hans 
kongedomme blev en storhedstid for Israel. Hans per-
sonlige forhold og brændende kærlighed til Gud gjorde 
ham til et forbillede for os, og han blev et forbillede på 
den Messias, hvis komme jøderne ventede. Igennem be-
retninger fra hans liv vil vi forsøge at øge kendskabet til 
en kendt bibelsk person for herigennem at lære, hvem 
og hvordan Bibelens Gud er. Igennem Davids liv ser vi 
Guds handlen. Trods Davids fejl og fald brugte Gud ham i 
sin tjeneste til at føre sin vilje igennem, og sådan bruger 
Gud også mennesker i dag. Davids Gud er den samme 
som vores Gud. Derfor ønsker vi, at dette materiale, må 
danne baggrund for mange gode og levende samtaler 
om, hvad det vil sige at leve sammen med Bibelens Gud 
i vores tid. 

Et link til NT
Hver time har et link til NT, for Det Nye Testamente 
har, har noget at sige ind i dagens tema. David var 
som nævnt et forbillede på NT´s hovedperson, Jesus. 
Den frelser, der også blev født ind i Davids slægt (Matt 
1,1-17).
Med linket ønsket vi at drage en parallel mellem GT og 
NT og se, hvad Jesus ønsker at lære os ud fra temaet. 

Bibelen – en aktuel bog
Vi håber, at disse timer må være til inspiration og glæde 
for ledere, der på forskellige bibelcampings bruger tid 
sammen med landets børn og juniorer. Vi ønsker, at 
samlingerne må være med til at bevidstgøre børn og ju-
niorer om, at Gud til stadighed har noget, vi kan lære af 
Bibelen, når vi ”vandrer rundt” i GT og NT. Noget, vi selv 
kan leve af, og noget, som vi kan give videre til andre. 
Vi ønsker, at børn og juniorer må se, at Bibelens beret-
ninger stadig er aktuelle og har noget med deres liv at 
gøre i 2016. 
I samværet med børn og juniorer på bibelcampings kan 
vi, som ledere, være med til at synliggøre og praktisere 
Bibelens indhold og mening for dem landet over. Det er 
da ferie med indhold! 

Som nævnt er bibelmaterialet fordelt på seks og to 
andagter. De første 7. samlinger omhandler Davids 
liv, mens den sidste samling tager udgangspunkt i 
Davids salmedigtning. Syv samlinger til Davids liv 
er ikke meget. Derfor er der lavet en fortællebog, 
der enten kan læses op ved bibeltimen eller ved 
morgen- og aftenandagten. Denne fortællebog 
binder timerne sammen. Man kan selvfølgelig 
fordele indholdet, som man vil, hvis der er for me-
get stof til den enkelte samlinger. Fortællebogen 
findes under øvrige bilag (se Id: M505).

TEMA: Kong David – med link til NT
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Forord

Tekstvalg fra GT til NT og så kommer timerne nedenfor.
1. Fra fårehyrde til løftet om en kongestol – David salves 

(1 Sam 16,4-13+19-21) 
(Jesus er udvalgt og udvælger os)

2. I kamp for Gud – David møder Goliat  
(1 Sam 17,1-4 + 24-25 + 32-37 + 40 + 48-50) 
(Jesus kamp mod det onde)

3. Venner for livet – David og Jonatan  
(1 Sam 18,1-11 + 28-30; 19,1-10; 20,11-16) 
(Venskab med Jesus)

4. David gengælder ondt med godt  
(l Sam 24,1-13 + 17-21) 
(Jesus lærer os og viser os, at vi ikke skal gengælde 
ondt med ondt)

5. Kong David får magten 
Saul dræbes sammen med sine sønner af filistrene.  
(1 Sam 31,2-6)  
David bliver konge over Juda  
(2 Sam 2,4) 
David bliver konge over hele Israel  
(2 Sam 5,1-5) 
Jerusalem bliver hovedstad  
(2 Sam 5,9-12)  
David ønsker et tempel, men Herre forhindre det  
(2 Sam 7,2-13) 
David besejrer filistrene og flere andre nabofolk  
(2 Sam 8,11 + 14c + 15) 
(Gud styrer historien, og Guds riges fremgang er 
Guds ære)

6. ”David – du er manden!”- David og Batseba  
(2 Sam 11,1-27 ; 12,1-10 + 13-15a) 
(Jesus tilgiver, når mennesker kommer til ham)

7. (Andagt) Davids søn Absalom og Davids død  
(2 Sam 15,1-6 + 10-14; 17,1-4; 18,5 + 9-17.  
1 Kong 2,10) 
(Gud er historiens Gud og svigter ikke sine)

8. (Andagt) David som salmedigter  
(Sl 23)  
(Jesus er den gode hyrde)

Fra Bibelen til leg med praktiske opgaver - opbygning af 
materialet
Vi ønsker at gøre Bibelen til en aktuel bog for børn og 
juniorer. En bog, der har noget at sige til alle i dag. 
Ved brug af forskellige sanser og oplæg til samtale 
håber vi, at der kan bygges bro til børns og juniorers 
hverdag, så vi sammen kan finde ud af, hvad Bibelens 
ord og beretninger indebærer i 2016.
Hver time består af en ledervejledning, en maletegning 
(4 år - 1. kl.), et opgavesæt til børn (børnehaven - 3. kl.) 
samt et opgavesæt til juniorerne (4.- 6. kl.). 
Ledervejledningerne indeholder udvalgte tekster og 
et link til NT. Ledertanker, der kan sætte tanker i gang 
fra teksten hos lederen. En forklaring, hvordan teksten 
fra GT kan hænge sammen med tekster og emner fra 
NT. Der foruden: Tekstens baggrund, leksikon (svære 
ord) samt fokuspunkter, der skal hjælpe lederen til at 
få overblik over teksten. Der er ideer til brug af forskel-
lige sanser, hvor brugen er forklaret i selve temagen-
nemgangen. Ligeledes er der et par ideer til, hvordan 
juniorerne kan ”grave dybere” i teksten. Af øvrige 
elementer indeholder vejledningen et bibelord med idé 
til indlæringen af selve bibelverset, en bøn, sangforslag 
(”Syng med” og ”Fællessang”) samt øvrige hjælpemidler. 
Derudover indeholder vejledningerne ideer til kreativitet 
og leg, der har relationer til dagens tekst, samt opga-
ver, svar og yderligere ideer til samtalespørgsmål til 
målgruppen. 
Vi opfordrer lederne til at bruge Bibelen så meget som 
muligt i forkyndelsen af teksten, så børn og juniorer ved, 
hvor vi henter vores stof fra. 
Vi henviser til søndagsskolernes sangbog: ”Syng med” 
og til ”Fællesang”, som forhandles på Forlagsgruppen 
Lohse. 
Ønsker man temasange, foreslås: ”Herren er Gud” 
(”Syng med” nr. 55) eller ”Jeg vil selv går foran” (”Syng 
med” nr. 59). 

soendagsskoler.dk
Brug vores hjemmeside til at finde øvrige ideer til, 
hvordan man fx kan fremme bønnen blandt børn og 
juniorer i klubben, kirken og i hjemmene, på lejre og 
bibelcampings.
Klik ind og se alle de forskellige ideer til, hvordan man 
kan bede eller lave kreative ting, der kan hjælpe til 
daglig bøn. Få ideer, og brug dem på din bibelcamping.
Skab et rum for stilhed, og lær børn og juniorer, at stil-
hed skaber et sted, hvor Gud kan få os i tale. 
Lad børnene fx tegne en bøn, der bedes, når man har 
samling, eller vis juniorerne alle de kreative ideer til 
forskellige bedeformer (id: M505) – og hent selv flere 
ideer.
Klik ind på: boen.soendagsskoler.dk og bliv inspireret.

TEMA: Kong David – med link til NT
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Øvrig inspiration 
soendagsskoler.dk: Ressource-hjemmeside til ledere, 
blandt børn og juniorer.
soendagsskoler.dk: Dukketeater og dramakartotek (køb 
adgang til 3, 6 el. 12 mdr.).
legekasse.dk: Lege og kreative aktiviteter. 
nodebasen.dk: Sange og musicals.
gospel-kids.dk eller refleksmusik.dk: Musik, bør-
ne-cd´er, dvd´er med koreografi til bl.a. udvalgte sange 
fra ”Syng med”.
lohse.dk: Salg af børnebøger, fagbøger, flonellograf, 
øvrige sangbøger osv. 
blr.dk: Bibellæser-Ringen har en bibellæseplan - U13 - til 
juniorerne.

Arbejdsgrupper og layout
Materialet er udarbejdet af materialekonsulent Lissen 
Margård Bendix Jensen, Hinnerup. (Inspiration fra 
tidligere sommerlejrmaterialet: David Guds udvalgte, 
2002, hvor nogle af tekster har været brugt.)
Hjælpemidler: Materialemedarbejder Rebekka Holst 
Pedersen, Aabenraa.
Tegninger (maleark): Morten Najbjerg. 
Layout: Sara Holm, København. 
   
God fornøjelse ude i sommerlandet og Guds velsignelse 
over din forberedelse og bibelcamping.
f/materialeudvalget i DFS

Lissen Margård Bendix Jensen 
Konsulent i DFS, materialer

TEMA: Kong David – med link til NT



BIBELCAMPING 2016
LEDERARK

6soendagsskoler.dk
BESØG

TEMA: Kong David – med link til NT

TEKSTGENNEMGANG

FRA FÅREHYRDE TIL LØFTET OM 
EN KONGESTOL – DAVID SALVES
Fårehyrden David var udvalgt til at være konge over Israels 
folk. Vi er også udvalgt - udvalgt til et liv sammen med Gud.

Tekst:    1 Sam 16,4-13+19-21 
Link til NT: Jesus er udvalgt og udvælger os som sine disciple.

Ledertanker: Hvad tænker du om Guds udvælgelse af dig?
   Hvordan ser du andre mennesker? Ser du kun på det ydre eller …? 

Bibelteksten og linket til NT
Som David var udvalgt af Gud, til at være den konge, der 
kunne sikre landets fred, sådan var Jesus også udvalgt 
til fredskonge. Han blev født i Davids slægt (Luk 1,27), 
i Betlehem som David, dog næsten 1000 år senere (Luk 
2,4). Jesus skulle sikre freden imellem Gud og menne-
sker (Luk 2,14b). Han var udvalgt til at vise mennesker, 
hvem Gud var, og hvad han ville sige til sit folk (Joh 
1,18e). Denne udvælgelse fortsætter, når Jesus udvælger 
sine disciple, og sker stadig ved enhver dåb, hvor men-
nesker bliver udvalgt til at være Guds børn (1 Joh 3,1). 
Alle mennesker er udvalgt til at skulle følges med Jesus 
hele deres liv, ja, i al evighed, fordi vi er Guds skabnin-
ger. I dåben bliver vi Guds børn og får Jesus som bror, 
der giver os mulighed for denne frelse.

Pointe: Jesus var udvalgt og udvælger os som sine 
disciple.

Baggrund/sammenhæng
• I tiden efter Josva havde Gud indsat dommere til at 

styre landet, men folket krævede en konge (1 Sam 
8,5). Saul blev udvalgt til konge over Israel, men Gud 
forkastede ham, fordi han ikke adlød Guds befaling. 

• Samuel, Guds profet, blev sendt af sted og skulle 
salve en ny konge, men han var bange for Sauls hævn. 
Derfor gav Gud Samuel ideen med slagtofferet, så han 
ikke ville vække opsigt, og Samuel tog trygt af sted (1 
Sam 16,2). 

• Efter at Saul var blevet forkastet som konge, over-
vældes han af en ond ånd. (Det er svært at forstå, så 

undgå at gå så meget ind på det). Nogle mente, at 
musik kunne lindre smerten og det dårlige humør, så 
Saul sender bud efter David. På det tidspunkt ved Saul 
endnu intet om, at David er salvet til konge og er hans 
rival til kongetronen. Sådan fik David sin daglige gang 
i paladset og fik sin ”oplæring som konge” der.

• Gud udvælger tit dem, som ingen måske regner med. 
De små og ubetydelige som fx Gideon (Dom 6,15), 
Jeremias (Jer 1,6-8) eller Zakæus (Luk 19,1-10).

• Der er flere lighedstræk ved Sauls (1 Sam 9-10) og Da-
vids kaldelse og salvning. I begge tilfælde er det Gud, 
der foretager udvælgelsen, Samuel er hans redskab. 
Begge salvninger foretages i hemmelighed, og de to 
konger udvælges fra en almindelig familie, uden at de 
har den mindste forudanelse om deres høje kald. At 
Samuel står for begge salvninger, er med til at mar-
kere forbindelsen mellem dommertiden og den nye 
kongetid. 

Leksikon
Ofre: Ofring var en befaling fra Gud (3 Mos 1-7, se især 
7,37-38). 
Man ofrede, fordi man ville bringe Gud en gave (3 Mos 
1,1-2) eller som betaling for synd (3 Mos 4-5).
Der er her tale om et slagtoffer, hvor det kun er fedtet, 
der brændes, mens resten spises af/tilfalder præsten. 
Nogle gange spises offeret i fællesskab med dem, som 
bringer ofret.
Vigtige elementer ved ofringer er: død, frembæring af 
blodet, bortskaffelse af dyret og stedfortrædelse. Jesu 
død på korset opfyldte alle disse fire ting (Hebr 10,10).

Bibeltime 1
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En ond ånd fra Gud: En ånd, Gud sender, som skal "råbe" 
Saul op, da han har vendt Gud ryggen. Gud kan tage sin 
ånd bort fra et menneske, der forkaster ham, og i stedet 
sende en ond ånd (1 Sam 16,14). Gud har altid til formål 
at frelse et menneske med det, han gør. 
Hellige: At "hellige sig" eller "hellige nogen" er at 
foretage en rituel renselse inden deltagelse i ofring og 
offermåltid. 
Selve handlingen henviser her til én af 2 ting:
a. Enten skulle de blot vaske hænderne. Det var påkræ-

vet for at deltage i et offermåltid.
b. Eller også skulle de foretage et rituelt bad. Dvs. bade 

sig i en mikveh, som er et kvadratisk renselsesbad, 
som nogle også bruger det i dag. Der skulle altid være 
tilløb af frisk vand, enten opsamlet regnvand eller en 
kilde.

Det er nok mest sandsynligt, at der her (1 Sam 16,5) 
henvises til et renselsesbad. Man skulle nemlig rense 
sig, hvis man fx havde rørt ved ikke-jøder, døde, kvinder 
med menstruation og mange andre ting. Så medmindre 
de ikke havde påført sig urenhed, skulle de blot vaske 
hænderne i et fad.
Baggrunden for helligelsen var, at ingen urene kan møde 
Gud.
Fårehyrde: I Israel var det børnearbejde at passe fårene.
Horn med olie: Dyrehorn til opbevaring af olie.
Salves med olie: Følgende personer indvies ved salvning 
med olie: præster, konger og profeter.
Et særligt tegn på Guds udvælgelse.
Olien var et tegn på modtagelse af Guds ånd samt af en 
særlig visdom til at lede og styre landet.
Homer: Rummål svarende til knap 400 liter. 
Våbendrager: En underordnet person, der bærer en 
ridders våben og kæmper ved hans side. 
Citer: Et musikinstrument a la en harpe med 3-12 
strenge.

Fokuspunkter 
• Gud bruger os og hjælper os med opgaverne.

• Gud ser ikke på det ydre, men på hjertet.

• Gud lægger tingene til rette.

• Alle mennesker er udvalgt.

Brug af sanser 
Se:  1. Lav en lille skønhedskonkurrence med dukker  
 eller med nogle af lederne, og tal om, at Davids   
 brødre alle var smukke.
 2. Medbring et rødt kartonhjerte. Gud ser på   
 hjertet.
Høre:  Medbring musik. Lad deltagerne lukke øjnene og   
 slappe af, mens du spiller noget forskelligt   
 musik. Hvad slapper man mest af ved? Hør   
 harpemusik, som Saul slappede af ved. 
Røre:  Gud elsker os. Gør noget godt for hinanden, giv   
 hinanden et knus, fx i knuse-tik (se regler på   
 legekasse.dk), sig noget pænt til hinanden.

Gøre:  Medbring et vendespil. Giv børnene hver en brik   
 og lad dem finde den, der passer/deres udvalgte.  
 David var udvalgt af Gud til at være konge. 

Temagennemgang – uddybning af fokuspunkter

Tekst, pointer og sanser 
Fortællebogen
Læs eller fortæl fra ”Bibeltime 1”. (Se id: M505).
 
Gud bruger os og hjælper os med opgaverne
Fortæl, hvordan Israels folk ville have en konge i stedet 
for dommerne, der bestemte i landet. De fik kong Saul, 
men han blev ulydig mod Gud, og Gud ønskede en ny kon-
ge, som Samuel skulle salve. Gud vejleder selv Samuel, 
hvor han skal gå hen, og hvad han skal gøre (16,1b-3). 
Fortæl, hvordan Samuel sendes af sted til Isaj i Betle-
hem, selvom han er bange for Saul. Bemærk, hvordan 
Gud er en nærværende Gud, der giver Samuel konkrete 
løsningsforslag til, hvordan han undgår at vække Sauls 
opmærksomhed. Han skal tage en kvie, ofre den til Her-
ren, og det skal være den synlige grund til at tage til Bet-
lehem. Derved får han også lejlighed til at invitere Isaj 
med til måltidsofringen. Gud vil selv fortælle Samuel, 
hvad han mere skal gøre, og hvem han har udvalgt, for 
Gud ønsker ikke, vi skal være bange, eller at hans sende-
bud er bange. Han hjælper og lader os ikke i stikken.
Tal om, hvad vi kan hjælpe Gud med, og hvordan han 
hjælper os. 

Gud ser ikke på det ydre, men på hjertet
Fortæl om Isajs sønner, der bliver vist frem én efter én 
(se ”Se 1” under ”Brug af sanser”). De er smukke unge 
mænd, lige sådan som Samuel tænker, at en konge skal 
se ud, for sådan havde Saul jo set ud (1 Sam 9,2). Da de 
første syv sønner er vist frem, og det ikke er nogen af 
dem, må Samuel spørge efter flere, og der bliver sendt 
bud efter David, drengen ude på marken. Gud havde 
nemlig udvalgt David til at være konge (se ”Gøre”). Gud 
ser ikke på det ydre, men på hjertet, og derfor blev David 
valgt (se ”Se 2”). Han ønskede nemlig at følge Gud.
Tal om, hvem Gud kan bruge, og hvorfor han kan bruge 
dem.

Gud lægger tingene til rette
På kongeslottet var Saul i dårligt humør. Derfor forsøgte 
han at finde en, der gennem musik kunne sætte ham 
i bedre humør (se ”Høre”). Uden at vide noget om, at 
David var blevet udvalgt til konge, sendte han selv bud 
efter ham, fordi han havde hørt, at David var god til at 
spille på sin citer. På den måde kom David i tjeneste 
hos Saul. Det er ikke en tilfældighed, men et glimt af, 
hvordan Gud kan lægge tingene til rette. Han forbereder 
os på opgaver og lærer os hele livet.
Tal om, hvad det fortæller om Gud, at han kan lægge 
ting til rette, som mennesker vandrer i – også uden at 
de opdager det. 

Bibeltime 1
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Alle mennesker er udvalgt – et link til NT
Fortæl om Jesus, der var udvalgt til en endnu større op-
gave, nemlig udvælgelsen til verdens frelser (Luk 23,35). 
Bibelen fortæller om mennesker, der konkret blev 
udvalgt af Gud og Jesus, fx hans disciple (Mark 1,16-20). 
Men Gud har også udvalgt os (Joh 15,16). Vi er elsket (se 
”Røre”) og valgt til at følge ham – helt hjem til Himlen. 

Det blev vi i dåben, hvor vi fik livsfællesskab med Gud (1 
Pet 1,3-4). Vi fik Helligånden som gave, der hjælper os til 
at tro. Men som David skulle modtage udvælgelsen, skal 
vi også. Vi skal kende Jesus og sige ”ja tak” til ham.
Tal om, hvad det vil sige, at vi er udvalgt til at være sam-
men med Gud – her og nu og på den nye jord.

GRAV DYBERE TIL JUNIORERNE

Fokus på teksten
• Lav en udvælgelse, fx til et fodboldhold, oprydning, op-

vask osv. Hvordan reagerer vi på vore egne og andres 
udvælgelser?

• Vi er udvalgt til at gøre godt mod hinanden. Vis det.

• Vi er udvalgt til at bruges af Gud til fx hvad?

Fokuspunkter
• Gud taler til mennesker.

• Gud ønsker at tilgive mennesker.

• Gud udruster mennesker.

• Vi skal være lydige mod Gud.

Temagennemgang – uddybning af fokuspunkter

Gud taler til mennesker
Fortæl, hvordan Himlens Gud taler til Samuel, som 
han har gjort så mange gange før. De snakker konkret 
sammen, som hvis det var to mennesker, der talte med 
hinanden. Utroligt at tale konkret med Himlens Gud! Der 
deles opgaver ud, og der modtages opgaver. Der sættes 
ord på det, som man er bange for, og der gives løsnin-
ger. Sådan er Gud. Han er ikke langt borte, men lige så 
tæt på – som i denne samtale.
Tal om, hvordan vi kan tale med Gud igennem bøn, 
sange, tanker osv.

Gud ønsker at tilgive mennesker
Samuel var lydig og gik på Guds befalinger, men det gik 
ham på, at Saul, som han også havde salvet og troet 
på, var forkastet af Gud. Senere skulle det være Samuel 
selv, der måtte bringe Saul det værste af alle budskaber, 
at Gud ikke kunne bruge ham som konge (1 Sam 15,23). 
Det havde Saul selv været skyld i, han ville ikke adlyde 
Gud og søge hans tilgivelse. 
Vi adlyder heller ikke altid Gud. Vi handler jo også dårligt, 
hjælper ikke hinanden, lyver, driller, tænker ondt osv. 

Men når vi vender os til Gud og beder om hans tilgivelse, 
så vil og kan han tilgive os, så vi kan forblive hos ham. 
Tal om, hvorfor Gud giver os så mange chancer og altid 
står klar med sin tilgivelse.

Gud udruster mennesker
Fortæl, hvordan lillebror David blev udvalgt, hvordan 
Guds ånd kom over ham, og Gud selv udruster ham 
med sin egen ånd, Helligånden. Det er den samme ånd 
vi får, når vi døbes, og Helligånden skal hjælpe os til at 
forstå Bibelens ord og tro på det, han siger. Helligånden 
hjælper os til at være lydige mod Gud, hvilket David også 
forsøgte at være.
Tal om, hvad vi skal med Helligånden i dag. Hvordan kan 
den hjælpe os til at være lydige mod Gud?
 
Vi skal være lydige mod Gud 
Gud ønsker, at mennesker skal adlyde ham. Det gjorde 
Saul ikke, og det fik konsekvenser for ham. En ond ånd 
kom over ham. (Tag emnet op, hvis juniorerne spørger). 
Når Gud sender en ond ånd til et menneske, har det altid 
Guds største ønske til formål: Han vil frelse mennesket. 
Selvom fortabelsen er en realitet, har den onde ånd ikke 
fortabelse som formål. Hvorfor Gud handler og arbejder 
sådan, vides ikke. Hvorfor Gud sendte den onde ånd over 
Saul, vides ikke. Måske ville Gud vise andre og Saul en 
synlig konsekvens af at være ulydig mod ham. Måske 
det var en markering af Guds underfulde helbredelse 
gennem Davids spil. Det ved vi heller ikke. Men vi ved til 
gengæld, at Gud ikke ville sende Saul i fortabelsen, hvis 
han kunne reddes. Vi ved ikke, om han vendte om til 
Gud igen, men vi ved, at det var muligt, hvis han ville. (Se 
Jesu lignelse om den fortabte søn (Luk 15,15-31)). Det er 
vigtigt at huske, at årsagen til, at den onde ånd kommer, 
altid kommer fra mennesket selv og ikke fra Gud.
Tal om, hvad det vil sige at adlyde Gud. Giver det konse-
kvenser at lade være at gøre det?

TEMA: Kong David – med link til NTBibeltime 1
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KREATIVITET OG LEG

ANDRE ELEMENTER

Bibelord – med en aktivitet
”Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har 
udvalgt jer” (Joh 15,16a).

Aktivitet:
Klip hjerter ud i forskellige størrelser og skriv bibelver-
set på hjerterne. 
 
Bøn og tak
Kære Jesus. Tak, fordi du elsker os og har udvalgt os til 
et evigt liv sammen med dig. Hjælp du os til at have et 
rent hjerte. Amen.

Sangforslag 
fra “Syng med”:
Nr. 16: Gud, du havde en plan
Nr. 42: Du er dig, og du duer
Nr. 148: Bogen om Jesus er bogen for mig 

fra ”Fællessang”:
Nr. 60: Guds barn jeg er
Nr. 144: Rens mit hjerte, Gud
Nr. 153: Skriv dig, Jesus, på mit hjerte

Til samtale
Giv tid til deltagernes spørgsmål.
Suppler evt. med flg.:
• Hvorfor ser Gud ikke på det ydre, men på hjertet?

• Hvordan kan vi tjene Gud?

• Hvorfor vil Gud række os sin tilgivelse, når vi gør så 
meget forkert?

Hjælpemidler
Levende fortællinger
David bliver udvalgt til konge. (Se id: M497)

Drama
Dramastykke om David
Spil scene 1 og 2 og fortsæt på scene 3 til time 2 om 
kampen mellem David og Goliat. (Se id: M497)

Som mennesket ser, og som Gud ser (for juniorer)
Et dramastykke, hvor vi hører, hvad to personer tænker, 
når de ser på det ydre og det indre. (Se id: M497)

Kreativt maleark
Farvelæg malearket med David og fårene. Lim vat på får 
og skyerne. 

Hjerter
Lav forskellige hjerter, hvor der er sat en seddel på: ”Jeg 
elsker dig (plads til navnet)! Hilsen Gud”. Hæng den op i 
campingvognenes fortelt. Se forslag til kreative hjerter 
på legekasse.dk. Skriv hjerter i søgefeltet.

Jeg er elsket af Gud – ramme
Lav en stor ramme af træ, kraftig pap eller en købt ram-
me, hvor der står: ”Jeg er elsket af Gud” på. Lad delta-
gerne holde rammen og tag et billede af dem i rammen. 
Det kan være en aktivitet, som kan være der hele ugen – 
og børnene kan evt. tage deres forældre og deres mobil 
med, så de kan tage et billede. Eller juniorerne kan skif-
tes til at tage billeder med hinanden mobil. (Id: M497)

Gud ser på hjertet
Lav to hjerter, som clipses sammen, hvor bibelverset fra 
1 Sam 16,7b står på. Se mere på legekasse.dk og skriv 
Inde i hjertet i søgefeltet. 

Musikinstrumenter 
David spillede på harpe for Saul, så han fik det godt igen.
Lav musikinstrumenter ved hjælp af naturens egne 
materialer. Rassel (toiletrulle) med sten eller ris, Y-pind 
med kapsler, vand i glas osv. 
Hvordan kan musikinstrumenterne bruges til at spille 
stille og rolige lyde, så det giver en god og fredelig 
stemning? 
Tal om, hvordan vi i vores hverdag kan høre musik, der 
får os til at få det godt.

Filtning (piger)
Lav perler af uld fra Davids får ved at filte det.
Dernæst enkelte smykker, fx armbånd.
Se øvrige ideer, der hvor I køber uld til filtning.

Kohorn med olie (drenge)
Samuel havde olie i sit horn. Få fat i nogle kohorn fra en 
slagter. Rens dem, og lad børnene få hver sit horn. Bor 
et hul i hornet, så de kan sætte en snor i. Hornet kan 
bruges som ”drikkekrus”.

TEMA: Kong David – med link til NTBibeltime 1
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Kongens efterfølger
Leg ”kongens efterfølger”. Én er konge, de andre skal 
følge efter kongen og gøre det samme som ham. Hvis 
kongen hopper på et ben, skal alle andre også hoppe på 
et ben. Børnene kan skiftes til at være konge. David kom i 
tjeneste hos Saul, derved lærte han, hvad en konge laver.

Øvrig inspiration
Se kreative bedeformer og ideer til løb med David (Id: 
M505 eller på legekasse.dk under løb om David).

Bibeltime 1 TEMA: Kong David – med link til NT
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NOTATER

OPGAVER OG SVAR (BØRN 4 ÅR TIL 3. KL.)

”Klik ind”/en ”åbner”
• Vis et billede af dronningen. Hvordan bliver man 

udvalgt til konge og dronning i Danmark til forskel fra 
måden på Davids tid?

• At være udvalgt. Udvælge nogen til noget, fx at måtte 
være 1. vælger til rundbold eller rydde op efter samlin-
gen. Hvordan er reaktionerne? 

Krop, saks og papir
• Lav kongekroner af karton. (Se legekasse.dk – krone-

kroner)

• Bær hinanden rundt i kongestol. 

• Riv billeder ud af forskellige mennesker fra aviser og 
blade. Lav en collage af de mennesker, som I tror, Gud 
synes bedst om.

 

Spørge-snakke-kasse
• Hvad fortæller beretningen om Gud?

• Hvorfor kunne David bruges af Gud?

• Hvem udvælger Gud, og hvad udvælges vi til?

• David var lille – men kunne bruges. Hvad kan Gud 
bruge os til?

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

Opgaver/svar
1. Tegn filmen om det, vi har hørt i dag, færdig. 

Genfortæl evt., mens der tegnes.

2. Hvorfor skulle Saul ikke være konge mere? (Tegn 
bogstaverne færdig).  
Svar: Han var ulydig mod Gud.

3. Hvad vil det sige at være ulydig mod Gud? Nævn hver-
dagseksempler for hinanden.

4. Gud udvalgte David. Skriv og tal om, hvad vil det sige 
at være udvalgt af Gud.  
Svarforslag: Gud har udvalgt os til at være hans børn. 
Han har en bestemt plan med os. Han vil bruge os til 
bestemte og konkrete opgaver. 

5. Find bibelordet.  
Svar: ”Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, 
der har udvalgt jer” (Joh 15,16a). 
Tal om, hvad det betyder for os. 
Svarforslag: Vi er valgt af Gud, fordi han elsker os og 
ønsker at være sammen med os. 

6. Overvej, hvad du har lært om Gud i dag.

Tegning til farvelægning time 1

Bibeltime 1 TEMA: Kong David – med link til NT
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NOTATER

OPGAVER OG SVAR (JUNIORER 4.- 6. KL.)

”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? 
Eks. 
Fordeling på et fodboldhold i skolen. 
Tegnekonkurrence. Hvem bliver udvalgt som den bedste? 
Udvælgelse til svømmehold. Nogle kan svømme, andre 
ikke.

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

Gud vælger ud fra. Hæng collagen op. 
Collagen kan laves på 2 stykker karton. Hvert hold 
finder nogle billeder i ugeblade o.l., der illustrerer de 
værdier, vi vælger ud fra, og dem, Gud vælger ud fra. 
Materialer: Ugeblade/aviser, karton, lim m.m.

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

Opgaver/svar
1. Hvorfor skulle der salves en ny konge, når der allerede 

var en? 
Svarforslag: Fordi Saul havde været ulydig mod Gud.

2. Hvordan udvalgte Gud den nye konge? 
Svar: Han valgte ikke efter det ydre, men efter hjertet.

3. Hvad vil det sige at være udvalgt af Gud?  
Svarforslag: At Gud har peget os ud af en stor flok til 
at tilhøre han. 
Hvordan og hvornår udvælger Gud os?  
Svarforslag: I dåben udvælges vi til at blive hans børn. 
Vi udvælges med specielle evner, specielt arbejde osv.  
Hvad udvælger Gud os til?

4. Hvordan undgår vi at blive forkastet, som Saul blev det? 
Svar: Ved at være lydige mod Gud og leve efter hans ord.

5. Skriv Guds kærlighedsinvitation til os, som du tror, 
den ville lyde. 
Svarforslag: Mit kære kongebarn......... Jeg elsker dig 
og har udvalgt dig. Jeg har brug for dig og ved, at du 
har brug for mig. Vil du følge mig? 
Kærlig hilsen fra Gud.

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

Debatkassen
• Hvad fortæller beretningen om Gud og om men-

nesker?

• 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 udvæl-
gelse til i dag?

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

Bibeltime 1 TEMA: Kong David – med link til NT
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Bibeltime 2 TEMA: Kong David – med link til NT

TEKSTGENNEMGANG

I KAMP FOR GUD  
– DAVID MØDER GOLIAT
En dreng, der tør kæmpe imod en kæmpe, hvordan mon det 
ender? Hør, hvad der kan ske, når man er på hold med Gud.

Tekst:    1 Sam 17,4-11 + 24-25 + 32-45 + 48-50 
Link til NT: Jesu kamp mod det onde.

Ledertanker: Overvej, om du har tillid til, at Gud kan hjælpe dig i selv de mest umulige 
   og uoverskuelige situationer. 

Bibelteksten og linket til NT
Som David kæmpede imod den onde Goliat, kæmpede 
Jesus mod Djævelen i ørkenen (Matt 4,1-11) og senere 
på korset. Både David og Jesus besejrede det onde, fordi 
Gud var med dem. Jesus var selv Gud, og da han gik på 
jorden, kæmpede han imod ondskaben. En svær kamp, 
der endte med sejr på Golgata. ”Det er fuldbragt”, sagde 
Jesus, og kampen var vundet (Joh 19,30).

Pointe: Jesus kæmpede imod det onde og bekæmpede 
det.

Baggrund/sammenhæng 
• Repeter, hvad der skete i time 1. Hvad var det, som 

gjorde, at David blev valgt til konge, selv om han var 
den yngste? (Brug evt. huskeordet fra sidste gang).

• David blev ikke konge med det samme, selv om Gud 
havde udvalgt ham. Først skulle han være i Sauls tje-
neste som våbendrager og musikant (1 Sam 16,21-23).

• Vær opmærksom på, at fortællingen om David og 
Goliat kan være hård kost for de mindste. Vi lærer, at 
det er forkert at kaste med sten, især på hinanden, og 
derfor kan det være vanskeligt at forstå, hvordan det 
kan være rigtigt af David at kaste med sten, endda så 
Goliat døde. Vær opmærksom på, at de forstår sam-
menhængen og baggrunden. Goliat spottede Gud, og 
Gud brugte David til at fælde ham.

• Davids kamp mod Goliat er blevet selve symbolet på 
den lilles kamp mod overmagten. David er et forbil-
lede, som inspirerer til kamp mod ugudelighed og 
ondskab. Den, som går Herrens ærinde, råder over 

kræfter, som er stærkere, end vi kan fatte (sml. Ef 
1,19-23 og 6,10ff.). "Alt formår jeg i ham, der giver mig 
kraft." (Fil 4,13).

• Gud holder sin hånd over David, og det, der sker, er 
med til at forberede Davids store indsats som konge 
for Guds udvalgte folk. Filistrene, som boede langs 
kysten mod Middelhavet (se kortet bag i Bibelen), 
var fra dommertiden og frem til Davids tid landets 
farligste fjender. De var et aggressivt folk og Israels 
ærkefjender. De var en konstant trussel, og i perioder 
var Israel helt i deres hånd. Efter at filistrene var slået 
i kampen om Israels hovedstad (kap. 14), gjorde de 
igen et forsøg med angrebet ved Soko. Nu stod de 
to hære over for hinanden i Terebinte-dalen, 20 km 
vest for Betlehem. Vi må tænke os, at de om dagen 
rykkede frem mod hinanden nede i dalbunden, mens 
de om natten trak sig tilbage til lejrene højere oppe ad 
bjergsiderne på hver sin side af dalen.

• Filistrene bruger psykologisk krigsførelse for at 
skræmme israelitterne. Når Goliat viser sig og udfor-
drer til tvekamp, er det let at være mismodig. Hvem 
kan vel hamle op med sådan en kæmpe? Goliat siges 
at være omkring 2,85m høj (Bibelværk for Menighe-
den). Hans spyd er tykt som en bom med en spids af 
jern, som vejede 6 kg. Der er krig mellem stillingerne. 
I 40 dage driver Goliat sin krigspropaganda. Ingen tør 
kæmpe mod ham til trods for, at han provokerer dem 
kraftigt ved at tale spottende ord om den israelitiske 
hærstyrke.

• I spidsen for filistrene var Goliat, og i israelitternes 
slagrækker var Davids brødre. 
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Bibeltime 2

• Der har været mange krige mellem israelitterne og fili-
strene. Filistrene stiller op på ny med en uovervindelig 
kæmpe. Efter gammel skik skal han duellere med en 
af modstanderne og dermed afgøre slaget.

• Goliats styrke var voldsom. Det beskrives i hans 
udrustning og våben. Hans brynje vejer 55 kg, og blot 
spydspidsen vejer 6,6 kg.

• Lille David er provokerende over for filistrene og 
Goliat. Israelitterne ved, at hvis David taber dette slag, 
taber hele Israel. 

Leksikon
Tvekamp: Kamp mellem to (efter en gammel skik for 
krigskunst skal man duellere, og dermed afgøres slaget).
Alen: En underarms længde - ca. 50 cm.
Fingerspand: Knap 25 cm.
Sekel: Vægtenhed, ca. 11 gram.
Vævebom: En stang, hvorom trenden vindes, når man 
væver.
Skjoldbærer: En, der bærer skjoldet, og kan beskytte 
krigeren.
Brynje: Bestod af en slags lædervest. Den var dækket af 
små metalstykker, som lå over hinanden som skællene 
på en fisk. Den vejede 5000 sekel, dvs. 60 kg (sammen-
lign fx med børnenes egen vægt). Spydspidsen vejede 
600 sekel, dvs. 6 kg (sammenlign fx med margarine-
pakker, sukker, mel eller noget andet, som er kendt for 
børnene). (Se også ”Bibelværk for Menigheden” bind 4).
Slagrække: Det samme som en flok soldater.
Uomskårne: Når man ikke var omskåret, havde man 
ikke det jødiske tegn på, at man tilhørte Guds folk. 
Omskærelsen blev foretaget, når drengene var 8 dage 
gammel (1 Mos 17). 
(Omskærelse: Lille operation, hvor man fjernede forhu-
den på det mandlige kønsorgan). 

Fokuspunkter 
• Gud kan også bruge de små.

• Gud hjælper dem, der stoler på ham.

• Gud er altid stærkest.

• Gud vil i kamp mod det onde.

Brug af sanser 
Se:  Tag legetøjsudrustning med. Fx våben, hjelm,   
 brynje, benskinner, skjold, sværd og spyd. Du   
 kan vise det til børnene, når du beskriver Goliat.   
 Det må gerne være str. XXXXL. 
Høre:  Giv eksempler på, hvad man kan bruges til, når   
 man er lille, fx kravle ned under sofaen efter den  
 forsvundne knap, gøre andre glade, være en ven. 
Røre:  Lad børnene hjælpe med at finde fem glatte sten.
Gøre:  1. Lad børnene klæde sig ud i tøj, der er for stort.  
 David kunne ikke bevæge sig i sin store  
 udrustning. 
 2. Skyd med slangebøsse.

Temagennemgang – uddybning af fokuspunkter

Tekst, pointer og sanser 
Fortællebogen
Læs eller fortæl fra ”Bibeltime 2”. (Se id: M505).
• Tekstlæsning for de store. Vælg nogle til at være David, 

Goliat og Saul. De kan læse det fra fortællebogen/eller 
Bibelen, som disse personer siger. Det kan godt lade 
sig gøre at lade flere læse disse roller i kor. Resten af 
teksten bør læses af lederen eller en anden voksen.

Gud kan også bruge de små  
Fortæl om den store og voldsomme Goliat (se ”Se” under 
”Brug af sanser”). Filistrene og israelitterne var i krig, og 
filistrene stiller op med kæmpen Goliat. Hvem tør tage 
kampen op mod ham, som bare står og håner israelitter-
ne med nedsættende ord og dermed håner Gud? 
Beskriv Goliats handlinger og ord. Der er ikke noget at 
sige til, at israelitterne ryster af skræk.
Til deres held kommer lille David ind på scenen. Men 
hvad kunne han? Selv om det så ud af ingenting, skulle 
folket se, hvordan Gud hjælper dem, der stoler på ham 
(se huskeverset). 
Tal om, hvad Gud kan bruge mennesker til… også de 
små (se ”Høre”). 

Gud hjælper dem, der stoler på ham
Fortæl om drengen David, der var sendt af sted til sine 
brødre i Sauls hær. David var fårehyrde og havde kæm-
pet mod løver, men dog aldrig mod kæmper. Alligevel er 
han modig, og trods Sauls advarsler udlåner han allige-
vel sin rustning, som David desværre er alt for lille til at 
bære (se ”Se” + ”Gøre 1”). Bemærk Davids store tillid til, 
at Gud var og er den stærkeste, og tillid til, at Gud ville 
hjælpe ham. 
Fortæl om Goliats hån mod Gud og hans folk. Tal også 
om Davids svar til kæmpen. 
Tal om, hvor David fik sit mod fra, og hvad vi kan lære 
af ham. 
Hvorfor er det forkert at håne Gud?

Gud er altid stærkest
Fortæl om David, der går i krig mod Goliat (se ”Røre”). 
Han finder fem sten, som han putter i sin taske. Beskriv 
hele situationen. Goliat, der bliver fornærmet og bander 
over, at sådan en lille knægt, kommer imod ham. Folket 
er rædselsslagent.
Fortæl om kampen, hvordan Goliat går hen imod David, 
og hvordan David rammer med sine sten (se ”Gøre 2”) 
og slår Goliat ihjel. Kæmpen falder død om. Alt dette 
kan kun ske, fordi David kom i Herrens navn. Han var på 
Guds hold!
David havde tillid til, at Gud ville hjælpe ham. Det gjorde 
ham modig, og Gud hjalp. David vidste, at Gud besidder 
al magt. Han er altid den stærkeste. 
Tal om, hvordan Gud også kan hjælpe os i dag. Hvordan 
kan vi vide, at han er den stærkeste i forhold til det onde? 

TEMA: Kong David – med link til NT
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Gud vil i kamp mod det onde – et link til NT
Sammenlign beretningen med Jesu kamp imod det 
onde, fx mødet med Djævelen i ørkenen, hvor Djævelen 
taber i forhold til Guds ord (Matt 4,1-11), mødet med 
sygdommen og døden (fx Matt 9,18-19+23-26), som 
Jesus også viste, at han var herre over. Desuden er der 
et link til Jesu mange løfter om at være med os alle dage 
(fx Matt 28,20b)... også der, hvor modet svigter. 
Andre oplevede også, at de var svage i sig selv, men 
stærke i Gud. Hvem? (Sammenlign fx med Paulus, som 
roser sig af sin skrøbelighed - 2 Kor 12,9-10). 

(Tal evt. om øvrige sammenligninger i hele Bibelen: fx 
Josef, der blev sendt ud til sine brødre (1 Mos 37,12-14) 
og andre unge, der blev brugt af Gud, fx Samuel (1 Sam 
3); Na´amans tjenestepige (2 Kong 5,1-16); Børnene og 
Jesus (Mark 10,13-16); Jairus´ datter (Luk 8,40-42 + 49-
56); Drengen med madpakken (Joh 6,1-15) osv.).
Vi skal turde lade os bruge… og turde gå i kamp mod det 
forkerte. Fx når en bliver mobbet, en holdt udenfor osv. 
Vi skal gøre, som Jesus lærte os.
Tal om, hvordan vi konkret går i kamp mod det onde.

GRAV DYBERE TIL JUNIORERNE

Fokus på teksten 
• Skyd med slangebøsser.

• Lav konkurrencer og tjek om det altid er de store og 
stærkeste, der vinder. 

Fokuspunkter
• Det har konsekvenser at spotte Gud.

• Det har konsekvenser at stole på Gud.

• Vi har også "våben" at kæmpe med i dag.

Temagennemgang – uddybning af fokuspunkter

Det har konsekvenser at spotte Gud
Goliat spottede Guds folk. Tal om, hvad det vil sige at 
spotte Guds navn (at vise foragt for ham, at bande, at 
vende sig bort fra Gud, at grine af dem, der tror på Gud 
osv.). Bevidstgør juniorerne om andre synder, som de 
måske kender bedre. Fortæl om tilgivelsens mulighed, 
og at Gud hellere vil tilgive end fordømme. Alligevel må 
vi være bevidste om, at Gud ikke tvinger nogen til at 
benytte sig af hans tilgivelse, hvis de ikke selv vil.
Den person, der vender sig bort fra Gud, må opleve den 
konsekvens, at Gud i al evighed må vende sig bort fra 
vedkommende. Personen er ikke kommet til Jesus med 
sin synd, mens vedkommende var i live... og det er netop 
synden, der skiller Gud og mennesker i evigheden. 
Tal om, hvordan vi kan undgå at vende os bort fra Gud, 
og hvordan vi bør handle, når andre gør det.

Det har konsekvenser at stole på Gud
Hvad gør én sej, og hvem er sej? Hvad ville svaret være, 
hvis man spurgte på bibelcampingen? Måske: Én, der 
elsker Gud og tør stå ved det!
David elskede Gud. Det var for meget for ham, at nogle 
lavede grin med Gud og hans folk. Derved blev Gud spot-

tet, og det brød han sig ikke om. Han tog konsekvensen. 
Han ville kæmpe imod denne ondskab. Han var ikke flov 
over, at han troede på Gud. Det måtte de gerne vide. 
Han turde godt markere sin grænse, og så vidste han, at 
han havde en hjælper i Gud.
Tal om, at det at tro på Gud kræver mod og handling. 
Vi kan ikke bare være ligeglade med ondskaben. Vi må 
have mod til at stå alene og mod til at blive grinet af, 
mod til at sætte grænser og sige stop til, hvad man vil 
lægge øre til.
Find konkrete eksempler, hvor vi i dag kan opleve, at 
det er Guds navn og de kristne, der bliver spottet. Bliver 
det for meget for os, eller er vi bare ligeglade?

Vi har også ”våben” at kæmpe med i dag
Goliats våben var et krumsværd, og han var beskyttet 
af hjelm, benskinner, brynje og en skjoldbærer (17,5-7). 
Davids våben var stav, sten og stenslynge - men han var 
beskyttet af Gud (17,40). David turde kæmpe, fordi Gud 
var på hans side. 
Fortæl, hvordan vi i dag ikke skal kæmpe mod Goliat, 
men mod det uretfærdige, ondskaben, ugudelighe-
den, uærligheden, egoismen osv., som vi møder i vores 
hverdag. Når vi fx møder ugudeligheden og ondskaben 
i banden, egoisme, bagtalelse, latterliggørelse af dem, 
der er anderledes og svage, ulydighed, løgn, manglende 
tro på Gud og hans ord osv., skal vi vide, at vi også i dag 
har et ”våben”. Fx det at kunne bede Gud om hjælp, selv 
forsøge at aflægge ondskaben og ugudeligheden, søge 
hjælp til at være et forbillede osv. Vores våben kræver, 
at vi lever tæt hos Gud, tror ham og regner med ham, 
som David gjorde. 
Det bedste våben mod ugudeligheden og ondskaben er 
Jesus selv, der ved sin død og opstandelse besejrede den 
Onde. 
Tal om konkrete kampe mod nutidens ”Goliat’er” og 
vores hverdagsvåben.

TEMA: Kong David – med link til NT
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KREATIVITET OG LEG

ANDRE ELEMENTER

Bibelord – med en aktivitet
”Vær modige og stærke! Vær ikke bange, og nær ikke 
rædsel for dem, for Herren din Gud går selv med dig, han 
lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke” (5 Mos 31,6).

Aktivitet:
Find sten og skriv bibelordet på stenen. Bemærk, at ste-
nene skal have en vis størrelse. Giv derefter stenene lak. 

Bøn og tak
Kære Gud, tak, at vi altid kan stole på dig. Tak, fordi du 
hjælper os og passer på os. Lær du os at være modige, 
når vi skal kæmpe for dig. Amen. 

Sangforslag 
fra “Syng med”:
Nr. 49: Gud er bare god mod mig
Nr. 63: Ingen er så tryg i fare
Nr. 133: Gud gør min tryg

fra ”Fællessang”:
Nr. 51: For kun hos Gud 
Nr. 117: Komme dit rige iblandt os
Nr. 138: Når modet svigter

Til samtale
Giv tid til deltagernes spørgsmål.

Suppler evt. med flg.:
• Hvorfor er det forkert at spotte Gud?

• Hvorfor kan vi have tillid til Gud?

• Hvordan kan vi vide, om Gud altid er den stærkeste?

Hjælpemidler
PowerPoint
The Brick Testament. (Se id: M498)

Drama
Dramastykke om David
Fortsæt med gårdagens drama om David og spil scene 3. 
(Se id: M497)

Levende fortælling 
Kampen mellem David og Goliat. (Se id: M498).

Dukketeater
David og Goliat (se id: M498).

Totalteater
Lav en udendørs seance med deltagerne. (Se id: M498)

Sang om David
Syng en sang om det, der skete i dagens tekst. Brug san-
gen: Da David han var lille og sund. (Se id: M498)

Kreativt maleark
Farvelæg malearket med Goliat og David, og lim små 
sten på ved David og sølvpapir til Goliats sværd og 
skjold.

I Davids fodspor
Lav forskellige skydekonkurrencer, hvor deltagerne er i 
Davids ”sko”. Mon David øvede sig, når han vogtede får? 
Begynd med lette konkurrencer, udvid med at sigte efter 
billeder af løver og bjørne og afslut med at skyd efter 
Goliat.

Lav en Goliat-skyd-til-måls-konkurrence.
Del deltagerne op i hold, og anbring en slags ”Goliat” 
på et stakit el.lign., som de så kan skyde til måls efter. 
Hovedet kan være en ballon.

Goliat
Tegn Goliat i det rigtige størrelsesforhold. Ram ham evt. 
i panden.

Styrkeprøve
Lad deltagerne prøve kræfter med hinanden to og to ved 
at ”lægge arm”. Goliat så stærkest ud, men David vandt 
kampen. (Brug evt. lejligheden til at spille rollespil. Lav 
rollespilssværd – find inspiration på legekasse.dk og 
skriv sværd i søgefeltet. 

Tillidsprøve
Afprøv, om deltagerne har tillid til lederne. Deltagerne 
skal enkeltvis lade sig falde bagover, og lederen griber 
dem. Tal om tillid til Gud.

Skriv med kroppen. Gæt og få et bonusspørgsmål 
Inddel juniorerne i hold. Udvælg selv kerneord fra går-
dagens og dagens tekst, som man holdvis skal skrive 
og gætte eller brug vores udvalgte ord (se id: 498). De 
udvalgte ord skal skrives med kroppen fx med en hånd i 
luften, en finger på en ryg, med hovedet osv. Hvem kan 
gætte ordet/ordene?
Til de udvalgte ord er der tilknyttet et bonusspørgsmål 
(ordrene, der står med store bogstaver). Når holdet 

TEMA: Kong David – med link til NT
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har gættet kerneordet, stilles spørgsmålet og er svaret 
rigtig, får holdet et ekstra point. (Se id: M498).

Øvrig inspiration
Se kreative bedeformer og ideer til løb med David (Id: 
M505 eller på legekasse.dk under løb om David).

TEMA: Kong David – med link til NT
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NOTATER

OPGAVER OG SVAR (BØRN 4 ÅR TIL 3. KL.)

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

det?

• Tal om, hvorfor det er bedst at være den stærkeste? 
Hvad kan man være stærkest til?

Krop, saks og papir
• Find 3 sten og forsøg at ramme…

• Læg arm og se, hvem der er den stærkeste. Har en lille 
nogen mulighed i forhold til en stor?

• Lav et sværd og et skjold af kraftigt pap eller af et 
liggeunderlag.

• Lav en slangebøsse.

• Mal David på en sten. 

Spørge-snakke-kasse
• Hvor fik David sit mod fra?

• Hvordan kunne David tro så fuldt og fast på, at 
Gud nok skulle hjælpe ham?

• Hvordan kan man huske på, at Gud er trofasthed 
og altid vil hjælpe?

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

• Hvordan kan man gøre det gode i stedet for det 
forkerte?

• Hvad tænker du om Davids måde at handle på?

• Hvordan synes du, at Gud viser sin magt i beret-
ningen?

Opgaver/svar
1. Tegn Davids sejr over Goliat.

2. Sæt streg mellem de ting, David brugte. 
Svar: Stenslynge, 5 sten, hyrdestav. 
Sæt ring om de ting, vi kan bruge i dag.  
Svar: Vi kan bruge: tro, kirke, bibel, bøn, Gud.

3. Hvordan kunne en hyrdedreng vinde over en kæmpe 
som Goliat (læses bagfra)?  
Svar: Han gik i Herrens navn.

4. Snak om, hvad det vil sige at have Gud som hjælper! 
Brug evt. hjælpesætningerne. 
(Tryghed i hverdagen - en god ven - man er aldrig 
alene - en vejleder - hjælp til at leve, som Gud vil have 
en, som giver os frimodighed, en som vil tilgive, når 
vi fejler).

Tegning til farvelægning time 2

TEMA: Kong David – med link til NT



BIBELCAMPING 2016
LEDERARK

19soendagsskoler.dk
BESØG

Bibeltime 2

NOTATER

OPGAVER OG SVAR (JUNIORER 4.- 6. KL.)

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

• Hvordan går man alene til kamp mod store udfordrin-
ger 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.

Opgaver/svar
1. Skriv, hvilke våben Goliat havde, og hvilke David hav-

de.  
Tal om, hvilket våben der var bedst.  
Svar: Goliat: Hjelm, brynje, krumsværd og spyd. 
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. 
Svar: (Vandret): Bandeord, egoisme, racehad, lyve, 
ondskab. 
(Lodret): Uærlighed, doven, død. 
(Skråt ned): Ulydighed.

4. Hvilke ”David-våben” har vi i dag - og hvordan kan vi 
bruge dem? 
Svarforslag: Bøn, kærlighed, gavmildhed, Guds ord osv. 
Vi kan bruge dem ved at øve os i at blive afhængige af 
”David-våbnene”.

5. Det bedste våben mod ondskaben er? 
Tal om, hvorfor han er det bedste våben. 
Svarforslag: Jesus er stærkere. Han har besejret 
ondskaben og den Onde, da han døde på korset og 
opstod igen. 

6. Læs bibelordet.  
Svar: Vær modige og stærke! Vær ikke bange, og nær 
ikke rædsel for dem, for Herren din Gud går selv med 
dig, han lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke. 5 
Mos 31,6. 
Hvad betyder det for dig? (Bring evt. dit eget vidnes-
byrd).

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 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?

TEMA: Kong David – med link til NT
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TEKSTGENNEMGANG

VENNER FOR LIVET  
- DAVID OG JONATAN
At være ven eller fjende – og hvem hjælper hvem? Hør om et 
ægte venskab mellem en prins og en tjener.

Tekst:    1 Sam 18,1-11 + 28-30; 19,1-10; 20,11-16 
Link til NT: Venskab med Jesus. 

Ledertanker: Hvordan er du en god ven – og hvad koster det dig af tid og ressourcer? 
   Hvem er dine bedste venner, og hvordan bruger du dem? Hvilken glæde har du af dit  
   venskab med Jesus?

Bibelteksten og linket til NT
David oplevede et sandt venskab mellem ham og Jona-
tan. Det kostede Jonatan dyrt, men han holdt fast ved sit 
venskab med David. Det venskab, som dragten, kappen, 
sværdet, bæltet og buen var et synligt tegn på. NT op-
fordrer os også til at søge venskab med hinanden. Det 
er vi forpligtet på som kristne. Vi skal elske hinanden, 
fordi Gud/Jesus elsker os. I dåben fik vi et tegn på den 
kærlighed. Det var korsmærket, som vi blev tegnet med. 
Det alene viser Jesu kærlighed og venskab med hvert 
enkelt menneske. Jesus kalder os ikke tjenere – men 
venner (Joh 15,9-17).

Pointe: Når vi tror på Jesus, kan der opstå et sandt ven-
skab mellem ham og os.

Baggrund/sammenhæng 
• Repeter, hvad der skete sidste gang, hvor vi hørte om, 

at David slog Goliat ihjel. Saul tager nu David i sin tje-
neste, efter at han har udført denne bedrift. Saul ved 
ikke noget om, at David er salvet/udvalgt til at blive 
hans efterfølger. Saul er stadig konge, og hans søn 
Jonatan er prins og som sådan den naturlige arving 
til tronen. Da David bliver knyttet til Sauls hof, lærer 
Jonatan ham at kende, og de to knytter et fantastisk 
venskab. Et venskab, som viser sig at kunne holde. 
Saul gør David til hærfører. David er dygtig og bliver 
hurtigt afholdt af alle, undtagen af Saul, som bliver fryg-
teligt misundelig på David. Ja, han kom til at hade ham. 
Saul oplevede nemlig, at alt lykkedes for David, og han 
følte også, at Gud nu var med David og ikke med ham. 

Jonatan reagerede ikke som sin far. Han blev ikke 
misundelig på David, tværtimod beskyttede han ham 
imod faderens vrede, da Saul flere gange forsøgte at 
slå David ihjel. 
Det må have været meget svært for Jonatan, at hans 
egen far forfulgte hans bedste ven.

Leksikon
Hærfører: Leder af hæren.
Pagt: Aftale mellem to parter.

Fokuspunkter 
• Alle har brug for venner.

• Vi kan sætte ord på vore venskaber.

• Venner skal holde sammen, når livet bliver svært.

• Venner skal arbejde på at skabe fred.

• Venner er trofaste overfor hinanden.

• Jesus er vores allerbedste ven.

Brug af sanser 
Se:  1. Skriv ordet: VEN og se, hvilke tanker det 
 sætter i gang.
 2. Medbring et tegn på venskab, fx et halssmykke,  
 en gave du har fået, en tegning fra en ven osv.
Høre:  Find en ældre person på pladsen, der vil fortælle,  
 hvad hans venskab med Jesus igennem livet   
 har betydet.
Røre:  Alle skriver deres navn på en seddel, de deles ud,  
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 og man bliver dagens ven for hinanden. Hvordan  
 mon man gør godt mod hinanden? 
Gøre:  Misundelse. Tag slik og del ud til nogle, bemærk   
 så hurtigt misundelsen opstår. Hvorfor er det   
 svært at undgå at være misundelig, når nogle har  
 noget, man ikke selv har?

Temagennemgang – uddybning af fokuspunkter

Tekst, pointer og sanser 
Fortællebogen
Læs eller fortæl fra ”Bibeltime 3”. (Se id: M505).

Alle har brug for venner
Fortæl, hvordan Saul beslutter sig for at tage David med 
sig hjem efter kampen mod Goliat. Han skal være hos 
kongen, ene og alene – uden sine venner og får ikke en-
gang lov at vende hjem til sin egen familie. Men kongens 
søn Jonatan og David bliver hurtigt venner og holder 
af hinanden, som rigtige venner gør. Sikkert meget 
forskellige, men en god støtte og hjælp for hinanden (se 
”Se 1” under brug af sanser).
Ligesom Jonatan elskede David, skal vi elske hinanden, 
når vi tror på Jesus. Det er én af de ting, der følger med 
det at være en kristen, at man skal elske andre - også 
andre kristne (Joh 13,34-35) (se ”Røre”). Det kan vi 
vise ved, at vi hjælper hinanden, giver hinanden gaver, 
bruger tid sammen, leger med hinanden, ikke driller 
hinanden osv. 
Der vil altid være nogle, også blandt de kristne, som man 
bliver særligt gode venner med. Men hvad gør vi med 
dem, vi ikke kan lide? Det bedste, vi kan gøre, er at bede 
for dem, bede om, at vi må komme til at synes bedre om 
dem.
Tal om, hvad en god ven er – og hvorfor vi er afhæng-
ige af at have venner. Hvordan kan vi vise, at vi elsker 
hinanden? 

Vi kan sætte ord på venskaber
David og Jonatan slutter en pagt med hinanden. Dvs. de 
sætter ord på deres venskab og lover hinanden, at de 
skal være venner resten af livet, og at de ikke vil forsøge 
at udrydde hinanden (1 Sam 20,14-16 + 42. 2Sam 9,1). 
For at vise, at han virkelig mener denne pagt alvorligt, 
giver Jonatan David sin kongekåbe og sine våben. Det 
er et konkret tegn på pagten. Dette tegn kunne i dag fx 
være en venindering eller et halvt hjerte (se ”Se 2”). 
Tal om, hvordan vi kan og tør vise vores venskaber i dag. 

Venner skal holde sammen, når livet bliver svært
Fortæl, hvordan Saul blev misundelig på David, fordi det 
gik ham godt (18,7), (se ”Gøre”). Han blev sendt i krig for 
at blive slået ihjel, men Gud var med ham og vendte det 
til succes i stedet. Han blev gift med Sauls datter, Mikal, 
som elskede David, og det gjorde Saul endnu mere ban-
ge for David. Han kastede spyd efter David, men hver 
gang undslap David, for Gud var med ham. David var 

nu blevet Sauls fjende. (Bemærk dog, at det ikke altid 
går en godt – set med menneskelige øjne – fordi man er 
kristen og tror på Gud).
Jonatan er helt anderledes end sin far. Han var ikke mis-
undelig, heller ikke, da det går op for ham, at David skal 
være konge i stedet for Saul. 
I 20,30-33 gør Saul nemlig Jonatan opmærksom på, at 
så længe David lever, er der fare for, at Jonatan mister 
retten til at blive konge. Men det ændrer ikke Jonatans 
forhold til David. 
Han er villig til at opgive sin egen karriere, hvis det kan 
redde/gavne hans ven David.
Tal om, hvad det vil sige, at et venskab skal holde, når 
det bliver svært. Hvor ser vi det i beretningen, og hvor-
dan opleves det i hverdagen?
Tal om, hvor godt det gik David, fordi Gud var med ham. 
Kender vi til det? Går det os altid godt, når vi tror på Gud 
og har et venskab med ham?

Venner skal arbejde på at skabe fred
Jonatan ønsker at redde Davids liv. Måske har David 
tvivlet på det, som Jonatan sagde, for Jonatan ønsker, at 
David selv skal høre den forsvarstale, som han vil holde 
for Saul. Derfor skal han gemme sig ude på marken, så 
han kan lytte med. Fortæl, hvordan Jonatan forsvarer 
David ved at minde sin far om det, som David har gjort, 
og ved at sige, at det også har gavnet Saul. ”Hvorfor vil 
du slå en uskyldig ihjel?”, spørger han sin far.
Saul ombestemmer sig og lover, at han ikke vil slå David 
ihjel. Han sætter ham i sin tjeneste igen, og David drager 
i krig mod filistrene, og de må flygte. Alligevel ændrer 
Sauls humør sig, og nye spyd er ved at dræbe David igen.
Tal om, hvordan vi kan være med til at skabe fred og 
arbejde på, at alle har det godt.

Venner er trofaste overfor hinanden
Både David og Jonatan er trofaste i deres venskab over-
for hinanden. De bliver ved med at være gode venner, 
selvom de ikke har mulighed for at være sammen hele 
tiden.
I 20,15 beder Jonatan endda David om, at deres venskab 
også må gavne hans efterkommere.
David og Jonatan holdt sammen, uanset hvad der skete. 
De havde et virkeligt venskab, og de ønskede venskabet 
begge to.
Det kan være svært at være venner. Hvad gør vi for at 
bevare venskaber? Bruger tid sammen, snakker sam-
men og skriver sammen, eller vi gør nogle ting sammen. 
Men det kan tage meget tid at holde et venskab ved lige. 
Venskabet med David kostede Jonatan et nært forhold 
til sin far. Venskab med Gud kan også "koste".
Hvad vil det sige at være trofast i sine venskaber?

Jesus er vores allerbedste ven – et link til NT
Vi kan bruge gode venner til rigtig mange ting, men der 
findes en endnu bedre ven. Nemlig Jesus. 
Jesus er den bedste ven, man kan få (se ”Høre”). Han har 

TEMA: Kong David – med link til NT
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altid tid til at lytte, når vi beder til ham. Han ønsker at 
give os den allerbedste gave, nemlig evigt liv sammen 
med ham hjemme i Himlen. 
Og ligesom vi skal tage imod en gave, når én ønsker at 
give os den, så skal vi også tage imod Jesu gave til os. 
Det gør vi ved at tro på ham.

Han ønsker, at vi viser vores venskab med ham ved, at vi 
elsker andre mennesker og hjælper dem.
Faktisk er det Jesus, vi hjælper og glæder, når vi hjælper 
og glæder et andet menneske.
Tal om, hvad det vil sige at have Jesus som sin allerbed-
ste ven.

GRAV DYBERE TIL JUNIORERNE

Fokus på teksten: 
• Lav bogstaverne til ordet: VENSKAB, fx med kroppen 

eller som runer. Gæt ordet, og tal om, hvad det bety-
der. Hvilke associationer sætter det i gang?

Fokuspunkter
• Vi skal elske hinanden.

• Menneskelig kærlighed kan fortælle om Jesus.

• Vi skal løbe en risiko i vort venskab med Jesus.

• Vi lærer af andres venskaber med Gud.

Temagennemgang - uddybning af fokuspunkter

Vi skal elske hinanden
Fortæl, hvordan David og Jonatan elskede hinanden. 
Jesus siger, at vi som kristne skal elske vores næste som 
os selv. Vi skal leve i næstekærlighed og turde leve den 
ud. Dvs. at jeg som kristen ikke kan være ligeglad med, 
hvordan andre mennesker har det (se fx Luk 10,25-37). 
Vi skal fx have tid til hinanden, lytte til hinanden, hjælpe 
hinanden med lektier, besøge hinanden osv.
Jesus siger, at vi især skal elske de andre kristne (Gal 
6,2 + 10). Prøv at tænke på det som ”indbyrdes opmærk-
somhed” i stedet for ”indbyrdes kærlighed”. Ikke for at 
devaluere ordet kærlighed, men for bedre at kunne for-
stå, hvad det betyder. Det er vores opmærksomhed over 
for den anden, der betyder noget. Når du er opmærksom 
på en anden, vil du opdage ting, du aldrig før har set. Én 
er blevet klippet, en anden har ring i ørerne, én er ked af 
det osv. Opmærksomhed fører til nærhed, nærhed fører 
til omsorg.
Vi må derfor gerne forvente, at de andre kristne også 
viser os speciel opmærksomhed og kærlighed.
Tal med juniorerne om næstekærlighed, og hvem der er 
vores næste. 
Tal om, hvad der er særligt ved det kristne fællesskab, 
hvis du har en oplevelse af, at det er specielt.

Menneskelig kærlighed kan fortælle om Jesus
I Joh 13,35 siger Jesus, at når vi har kærlighed til hinan-
den som kristne, så kan andre se, at vi er kristne. Derfor 

er det vigtigt, at vi elsker hinanden, for når mennesker 
kan se, at vi er kristne, så fortæller vi også om Jesus på 
den måde.
Vores kærlighed til hinanden bliver et billede på, at Jesus 
har kærlighed til os. Vi viser andre, at Jesus elsker dem, 
ved at vi elsker dem. 
Tal om, hvordan man ser den kærlighed blandt andre 
kristne, som andre og man selv kan lære af.

Vi skal løbe en risiko i vort venskab med Jesus
Gode venner er rede til at risikere noget for hinanden. 
Jonatan vidste, at hans far Saul var misundelig på David, 
og derfor ville dræbe ham. Men alligevel var han ikke 
bange for at forsvare David, selvom det kunne gå ud 
over ham selv. I 20,33 læser vi, at Saul forsøger at slå 
Jonatan ihjel.
Vi kan også risikere noget ved at være ven med Jesus. 
Hvis vi fx tør fortælle andre, hvad det venskab betyder, 
risikerer vi måske at andre ler, ryster på hovedet, kom-
mer med dumme bemærkninger osv. Men er det mon 
ikke risikoen værd?
Tal med juniorerne om, hvad de oplever eller kan risike-
re ved at være ven med Jesus. 

Vi lærer af andres venskaber med Gud 
Lav en opsamling af, hvordan det gik David, fordi Gud 
var med ham. Han vandt krigene, undslap Sauls sværd, 
blev advaret af Jonatan osv., og selv Saul måtte bøje sig 
for Davids succes, som Gud gav ham. Vi kan fristes til 
at tro, at fremgang er lig med Guds følgeskab, men det 
er det ikke. Mennesker kan følges med Gud i deres liv 
og alligevel rammes af tyveri, overfald, ulykke, sygdom 
osv. Men uanset hvad mennesker møder, kan man altid 
lære noget af deres følgeskab med Gud. For han er ven 
med os – både når vi synes, at livet er let, og når det er 
svært. Hans venskab kan altid rumme vores liv og det, vi 
udsættes for. 
Tal om, hvordan vi kan mærke Guds venskab i lette og 
svære dage. Kender du mennesker, hvis venskab med 
Gud du kan lære af? Sæt ord på det, som du kan lære.

TEMA: Kong David – med link til NT
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KREATIVITET OG LEG

ANDRE ELEMENTER

Bibelord – med en aktivitet
”Kærlighed tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt” (1 
Kor 13,7).

Aktivitet:
Lav røde hjerter og skriv ordene i hjerterne. Hæng dem 
rundt om i campingens lokaler, toiletter, campingvogne 
osv.

Bøn og tak
Kære Gud. Tak, fordi du er min bedste ven. Lær mig at 
være en ven for andre, så jeg er trofast og god mod dem, 
jeg færdes sammen med. Tak for alle min venner. Amen.

Sangforslag 
fra ”Syng med”:
Nr. 117: Jesus han er barnets ven

Nr. 121: Du kan være en ven
Nr. 188: Det betyder mer´ end du tror

fra ”Fællessang”:
Nr. 57: Gud, jeg vil skjule mig i dig
Nr. 70: Herre, giv mig dine øjne
Nr. 117: Komme dit rige iblandt os

Hjælpemidler
Rekvisit 
Medbring et rødt hjerte, hvor der står ordet: Venskab.

Dukketeater/Drama
David og Jonatan
Stykket kan bruges som dukketeater for børnene og 
laves som et dramastykke for juniorerne. (Se id: M499)

Kreativt maleark
Farvelæg malearket med David og Jonatan. Lim sølvpa-
pir på Davids sværd og et stykke stof på Jonatans dragt. 

Hjertehilsner
Et hjerte, der er foldet sammen med bibelvers om Jesus 
og venskabet. Giv det til din ven.
Se på legekasse.dk – og skriv Hjertehilsen i søgefeltet.

Venskabsarmbånd
Flet eller sno et venskabsarmbånd til en god ven eller 
leder. De kan flettes, ligesom man fletter hår. 
Materialer: Garnrester eller lædersnor. 

Min vennegave
Lav en gave til én, du holder af. Fx en tegning, hvor der 
står: ”Tak, fordi du vil være min ven”. Mal hjerter på 
sten, pynt en æske med smilyes eller pynt et spejl, hvor 
der står: ”Fordi jeg holder af dig, som du er!” Osv. 

Tør du? (Juniorerne)
Lad juniorerne trække en seddel, hvor der står en god 
ting, de skal for en anden på bibelcampingen fx for de-
res familie, en af deres venner eller en, de ikke kender. 
Der kunne fx stå: Smile til en, du ikke kender, sige en 
pæn ting til din mor, hjælpe din familie med opvasken, 
sige en god ting til en af de andre juniorer osv. De må 
ikke vise sedlen til hinanden. 

Hjælpe-hinanden-lege
Leg en leg, hvor det gælder om at hjælpe hinanden to og to.
Brug fx de to forslag:
1. Fangeleg 

En almindelig fangeleg, hvor fangeren er ”Saul”, der 
løber efter de andre. Man har helle, når man står 
skulder mod skulder med en anden. Som Jonatan og 
David ”stod skulder ved skulder”, da Jonatan hjælp 
David med at undgå at blive ”fanget af Saul” osv. 

2. Makker fange 
En fangeleg, hvor man afhængig af en makker. Én 
deltager udnævnes til at være fanger. De resterende 
deltager finder sammen to og to. De to er nu mak-
kere, men de skal ikke løbe sammen. Når fangeren 
fanger en, så skal den fangede stå stille. 
Den eneste, der kan befri den fangede, er makkeren. 
Når makkeren kommer hen og rører den fangede, er 
den fangede fri.

 
Spil Venskabsspillet 
Tal om venskab. Hvem kan man have som venner? Hvad 
er godt ved at have en god ven?
Spil spillet, og tal om det nære venskab mellem Jonatan 
og David.
Tal om, hvordan man undgår at ødelægge et godt ven-
skab. (Se id: M499)

Øvrig inspiration
Se kreative bedeformer og ideer til løb med David (Id: 
M505 eller på legekasse.dk under løb om David).

TEMA: Kong David – med link til NT
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NOTATER

OPGAVER OG SVAR (BØRN 4 ÅR TIL 3. KL.)

”Klik ind”/en ”åbner”
• Skriv ordet VEN. Hver nævner 5 ord, man så kommer 

til at tænke på.

• Skriv ordet VEN. Hver nævner 5 mennesker, man kom-
mer til at tænke på.

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

Krop, saks og papir
• Tegn dine venner eller skriv deres navne. Hvem er din 

bedste ven?

• Lav en ting, tegn en tegning eller skriv et brev til din 
ven.

 

Spørge-snakke-kasse
• Hvad gør dig glad, når du hører om venskabet 

mellem David og Jonatan?

• Hvad undrer dig, når du hører om Saul?

• Hvorfor vil nogle være venner med dig?

• Hvorfor vil du være venner med andre?

• Hvorfor er Jesus helt vild med at have et nært 
venskab med dig?

• Hvordan kan man have en usynlig ”Jesus-ven”?

• Hvad betyder det, når man siger, at Jesus er vores 
ven?

Opgaver/svar
1. David og Jonatan sluttede pagt med hinanden. Hvad 

var det for en pagt?  
Svar: En kærlighedsaftale.

2. Hvad gav Jonatan David? 
Svar: A) dragt B) sværd C) kappe D) bælte E) bue.

3. Hvorfor var Saul sur på David? 
Svar: Han var misundelig.

4. Hvem hjalp David? 
Svar: Jonatan.

5. Hvem hjælper os?  
Svar: Jesus.

6. Tal om at være venner, og hvad der kan ødelægge et 
venskab. 
Svarforslag: Venskabsødelæggende: misundelse, 
bagtalelse, løgn, sladder 
Tal om, hvad det vil sige, at Jesus vil være din ven.  
Svarforslag: Jesus som bedste ven: tryghed, fælles-
skab.

Tegning til farvelægning time 3

TEMA: Kong David – med link til NT
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NOTATER

OPGAVER OG SVAR (JUNIORER 4.- 6. KL.)

”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.

Opgaver/svar
1. Jonatan var Sauls søn. Hvordan havde han det med 

sin fars fjende?  
Svar: De elskede hinanden og var venner.

2. Gennemtænk, hvem dine venner er!

3. Nævn 4 gode ting ved venskaber, og snak om dem. 
Svarforslag: Godt at snakke med en ven, åbenhed, 
tryghed og gensidig kærlighed.

4. Hvorfor er misundelse farligt?  
Svarforslag: Det kan ødelægge et venskab.

5. Hvordan kan vi... ? (Gør spørgsmålet færdigt). 
Svar: Kæmpe imod misundelse hos os selv. 
Svarforslag: Øve os i at fralægge os den og glæde os 
over, hvad andre kan og har – og hvad vi selv har - i 
stedet for at blive misundelig. 

6. Hvad betyder ordet pagt? 
Svarforslag: En kærlighedsaftale mellem to parter. 
Jonatan gav David pagtsgaver. Hvilken pagtsgave har 
Gud givet os? 
Svar: Sin egen søn. 
Svarforslag: At vi må bede Gud om hjælp, tro på ham, 
han giver os mad, tøj, hus, familie, tryghed i hverdagen, 
en ven der aldrig svigter osv. (Åbn juniorernes øjne 
for de gaver, Gud har givet hver enkelt, så de ikke kun 
fæstner deres blik på, hvad han har givet alle andre).

7. Jesus ønsker at være din ven. Skriv tre ord, der ken-
detegner venskabet mellem mennesker og venskabet 
med Jesus. 
Svarforslag: Mennesker: samvær, fortrolighed og 
glæde.  
Jesus: Hjælpen, frelseren, fortroligheden. 
Hvad betyder venskabet med Jesus for dig? (Bring evt. 
dit eget vidnesbyrd).

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?

TEMA: Kong David – med link til NT



BIBELCAMPING 2016
LEDERARK

26soendagsskoler.dk
BESØG

Bibeltime 4 TEMA: Kong David – med link til NT

TEKSTGENNEMGANG

DAVID GENGÆLDER 
ONDT MED GODT
Saul vil slå David ihjel, men David får først mulighed for at 
dræbe Saul. Hør, hvad han gør?

Tekst:    1 Sam 24,1-13 + 17-21
Link til NT: Jesus lærer og viser os, at vi ikke skal gengælde ondt med ondt. 

Ledertanker: Hvordan gengælder du menneskers godheder og dumheder mod dig? 
   Hvordan gengælder man ondt med godt - skældsord med velsignelse?

Bibelteksten og link til NT
David havde mulighed for at slå Saul ihjel, men han gjor-
de det ikke. Han gengældte ikke – ondt med ondt. Det 
lærte Jesus os, at vi ikke skal gøre. Han sagde, at man 
skulle vende den anden kind til (Matt 5,38-42), og selv 
praktiserede han det, da han bad for dem, der ydmygede 
ham, fx på korset (Luk 23,34).
(Brug evt. også ligheden mellem Sauls misundelse og 
hans stræben David efter livet, og Herodes misundelse 
og hans stræben Jesu efter livet (Matt 2)).

Pointe: Jesus lærer og viser os, at vi skal gengælde ondt 
med godt.

Baggrund/sammenhæng 
• Repeter, hvordan Saul er misundelig på David pga. 

Davids lykke/held. Da Saul ser og hører, at kvin-
derne danser, mens de synger ”Saul har dræbt sine 
tusinder, men David sine titusinder” (1 Sam 18,7), 
bliver han vred og kaster flere gange i vrede et spyd 
efter David (1 Sam 18,10-11; 19,10). David undslip-
per og flygter. Saul leder efter David og beslutter, 
at hvis nogen hjælper David, bliver han likvideret (1 
Sam 22,17-19). Saul fortsætter sin jagt på David. I sin 
søgen ender Saul i en klippehule, hvor David og hans 
mænd opholder sig. 

• Saul ved endnu ikke, at David er salvet til konge, og at 
det er David, der skal overtage kongetronen efter ham. 

• At vise godhed i stedet for at gengælde. Vi skal ikke 
gengælde ondt med ondt, men lære at vende den 
anden kind til. Alligevel er det vigtigt, at vi ikke bare 

lærer børnene, at de skal finde sig i hvad som helst, 
som kan give magtmennesker anledning til at udnytte 
og misbruge dem. Derimod skal vi lære dem at stoppe 
ondskaben og uretfærdigheden, hvad enten det er 
andre eller os selv, det går ud over. 

• David kalder Saul for "fader" i v. 12. Saul var Davids 
svigerfar.

Leksikon
Forrette sin nødtørft: Gå på toilettet.

Pointer 
• Vi skal gengælde ondt med godt

• Samvittigheden hjælper os 

• Vi skal tilgive hinanden, ligesom Jesus tilgiver os.

Brug af sanser 
Se:  Tag en lille flig af noget stof med – en flig af   
 Sauls kappe. 
Høre:  Luk øjnene og lyt. Der er ofte mange lyde, der   
 afslører, hvad der sker omkring os. Saul hørte   
 ikke David og hans mænd i klippehulen. 
Røre:  1. Vi skal ikke gengælde ondt med ondt,  
 tværtimod. Giv en anden et knus som tegn på, at  
 vi skal være gode mod andre, lege fx knuse-tik   
 (se regler på legekasse.dk), sige noget pænt om   
 den anden osv.
 2. Hulen var mørk. Læg nogle ting i en sæk, som   
 deltagerne skal mærke, hvad er.
Gøre:  1. Tag nogle tæpper med og byg en hule. David   
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 gemte sig i en klippehule.
 2. Leg stilleleg.

Temagennemgang – uddybning af fokuspunkter

Tekst, pointer og sanser 
Fortællebogen
Læs eller fortæl fra ”Bibeltime 4”. (Se id: M505).

Vi skal gengælde ondt med godt
Fortæl om Davids flugt og Sauls jagt på ham. Saul var 
misundelig. Tal om misundelse. Saul drager endnu en 
gang af sted for at lede efter David. Saul har 3000 mand 
med sig, for han vil have David slået ihjel.
Fortæl, hvordan David når klippehulen (se ”Gøre 1” un-
der ”Brug af sanser”). Netop denne klippehule kommer 
Saul og hans mænd forbi. Saul skal på toilettet og går 
ind i klippehulen. David sidder inderst i hulen sammen 
med sine mænd (se ”Røre 2”). De er helt stille (se ”Gøre 
2”), og Saul hører dem ikke (se ”Høre”). Nu har David 
muligheden for at slå Saul ihjel, dermed kan David igen 
blive et frit menneske, men David gør det ikke. Han 
gengælder ikke ondt med ondt. Tværtimod. 
Tal om, hvorfor David handler sådan.
Tal om tilgivelse og hævn. Hvorfor skal vi tilgive hinan-
den og handle godt i stedet for at hævne? 

Samvittigheden hjælper os 
Fortæl, hvordan David nøjes med at skære en flig af 

Sauls kappe (se ”Se”) til stor forundring for dem, der 
følger David. Saul kan dermed se, hvor tæt han har 
været på ham. Da han har gjort det, får David dårlig 
samvittighed. Hvordan kan han gøre det – mod Guds 
udvalgte? Samvittigheden minder ham om det forker-
te, han har gjort. 
Da Saul er på vej væk, giver David sig til kende. Han er ked 
af sin handling. Fortæl, hvordan David og Saul nu får gjort 
op med hinanden, og Saul kan se, hvor tæt han har været 
på at miste livet. Alt blev vendt til det gode, fordi David 
handlede efter sin samvittighed og ikke hævnede sig.
Tal om vores samvittighed. Hvilken funktion har den, og 
hvordan hjælper den os? 

Vi skal tilgive hinanden, ligesom Jesus tilgiver os  
– linket til NT
David og Saul tilgiver hinanden. Saul kalder ligefrem 
David for sin søn, selvom han kun var hans svigersøn. 
Han kan se, at David vil ham det godt. Han gengældte 
ikke hans ondskab, men derimod gav han ham lov til 
at beholde livet. Bevidstgør børnene om, hvordan vi 
også kan få del i tilgivelsen hos mennesker og hos Gud. 
Tal om den redningsmand (Jesus), som folket dengang 
ventede på. Da han døde på korset, blev tilgivelsen en 
mulighed for mennesker.
Vær konkret i samtalen om, hvordan vi kan gengælde 
ondskab og skældsord med velsignelse (se bibelord og 
”Røre 1”).
Tal om, hvad vi kan lære af David. 

GRAV DYBERE TIL JUNIORERNE

Fokus på teksten 
• Skub for sjov til en og se, om vedkommende skubber 

igen, eller del slik ud og snup noget af det igen. Se 
reaktionen.

Fokuspunkter
• Vi kan nemt blive fristet til at handle dumt.

• Samvittigheden lærer os, at vi skal handle ud fra det 
gode.

• At have respekt for Guds udvalgte.

• Vi skal arbejde på fred og tilgivelse.

Temagennemgang - uddybning af fokuspunkter

Vi kan nemt blive fristet til at handle dumt
Fortæl om Saul, der som konge stræber efter at få fat 
i David. David var en trussel mod ham og hans konge-
magt. Folk var mere glade for David end for deres egen 
konge, og det påvirkede kongen. Nu skulle David fanges 
og slås ihjel. Mon vi kender lysten til at handle dumt 
mod nogle, som vi fx er lidt misundelige på, fordi de kan 

mere – eller har mere, end vi selv har og kan? Nogle er 
bedre til matematik, IPad eller har flere venner på Fa-
cebook. Nogle er smartere, har flottere hår, bestemmer 
mere i klassen osv., og vi kan let blive fristet til at handle 
forkert over for disse mennesker. Den fristelse faldt Saul 
for. Han var i færd med at handle galt. 
Tal om, hvad man kan gøre, når man opdager, at man 
faktisk er i gang med at handle forkert. 

Samvittigheden lærer os, at vi skal handle ud fra det 
gode
Fortæl om samvittigheden og dens funktion. Det er en 
bevidsthed, vi bærer med os, som er formet af de vær-
dier og normer, som vi har mødt i vores liv. Jo mere vi 
hører og læser fra Bibelen, jo mere kan den være med til 
at påvirke vores samvittighed. Den fortæller os, hvornår 
vi handler rigtigt eller forkert, hvilket alle nok kender til. 
Vi kender følelsen af en god og en dårlig samvittighed. 
David havde fået muligheder for at handle med Saul, 
som han ville, men han var ham nådig. Forbød sine folk 
at overfalde Saul og skar selv en lille flig af kappen… 
men bare det gav ham samvittighedskvaler. 

TEMA: Kong David – med link til NT
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Tal om, hvordan vi lære at lytte til vores samvittighed. 
Hvis vi har fået dårlig samvittighed, hvad skal der så til 
for at få den god igen? 

At have respekt for Guds udvalgte
Hvorfor tog David nu sådan på vej? I stedet for at dræbe 
Saul gjorde han en lille uskyldig ting ved at skære lidt i 
kappen. Men David fik dårlig samvittighed, fordi det var 
en af Guds udvalgte, han handlede imod. David havde 
stor respekt for Saul, fordi han var udvalgt af Gud til at 
lede sit folk, at Saul så ikke adlød Gud var en anden sag. 
Men hvem er Guds udvalgte i dag? Hvem er det, vi skal 
have respekt for? Gud har udvalgt os alle sammen til at 
være hans. Derfor skal vi leve i respekt for hinanden. 
I respekt for vores næste der er en Guds skabning og 
elsket af ham.

Tal om, hvordan vi lever i respekt for andre mennesker. 
Hvordan ses det på vores handlinger?

Vi skal arbejde på fred og tilgivelse
Fortæl, hvordan Saul opdager, hvor tæt han har været 
på døden. David kunne have valgt at dræbe ham, hvilket 
han ikke gjorde, for fred og tilgivelse var meget, meget 
bedre (v.13). Beskriv scenen, hvor David knæler for sin 
fjende – og kongen græder af glæde (v.17) – et mærke-
ligt syn for de 3000 krigere, som Saul havde med sig. 
Saul indrømmer i alles påsyn, at David har retten på sin 
side. Han gengældte ondt med godt (v.19), og han var 
værdig til at blive folkets næste konge. 
Tal om, hvordan vi konkret arbejder på fred og tilgivelse 
i vores familie, klasse og der, hvor vi bor.

ANDRE ELEMENTER

Bibelord – med en aktivitet
”Gengæld ikke ondt med ondt eller skældsord med 
skældsord, men tværtimod med velsignelse” (1 Pet 3,9).

Aktivitet:
Lad lederne spille et rollespil, hvor de taler dårligt til 
hinanden, eller find billeder af personer, der gør noget 
dumt. Bibelordet siges i kor, og hjælp hinanden med at 
få situationen vendt til velsignelse. Hvordan skal der 
handles i stedet?

Bøn og tak
Kære Jesus. Hjælp os til altid at vælge det gode, og hjælp 
os til ikke at ville gøre gengæld, så vi kommer til at 
handle ondt. Hjælp os at tilgive hinanden. Amen.

Sangforslag 
fra “Syng med”
Nr. 111: Det, du vil, at andre
Nr. 176: Vor Fader
Nr. 183: Kære Gud, vi be’r om nåde
Nr. 188: Det betyder mer', end du tror

fra ”Fællessang”:
Nr. 15. Den kærlighed som Gud har vist
Nr. 158: Sæt vagt omkring min tanke
Nr. 162: Tilgiv os, Herre, tilgiv os

Hjælpemidler
Dukketeater/Drama
David og Saul
Stykket kan bruges som dukketeater for børnene og 
laves som et dramastykke for juniorerne. (Se id: M500)

Sange med Gospel- kids
Spred lidt glæde (se teksten i Syng med nr. 129).
Fra cd'en Så er der fest, Refleks musik. Find den også på 
Spotify og iTunes.
Brug sangen til at tale om, hvordan vi kan være gode 
mod andre. Ligesom David var det over for Saul. 
100% totalt fuldstændigt fri fra cd'en Fuldstændig fri, 
Refleks musik. Eller find den gratis på Spotify eller på 
iTunes.
Brug sangen i forbindelse med pointen Vi skal tilgive 
hinanden, som Jesus tilgiver os fra tekstvejledningen.

Hvordan gengælde ondt med godt? (Dilemmakort) 
Tit kan man få lyst til at gengælde ondt med ondt, hvil-
ket ikke er så godt. Men hvordan handler man anderle-
des? Giv hinanden gode råd.
Del hverdagseksempler med inspiration fra tegningerne 
på bilaget. 
Inddel juniorerne i hold, og lad dem tale om deres tildel-
te dilemma. Gennemgå evt. dilemmaerne bagefter, hvor 
holdene skiftes til at give deres bud på løsning og gode 
råd. (Se id: M500)

TEMA: Kong David – med link til NT
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KREATIVITET OG LEG

Illustration med bibelvers
Lav et billede med bibelverset og en kæde af menne-
sker, som er med til at illustrere, hvordan vi skal være 
over for hinanden. Se mere på legekasse.dk og skriv 
Illustrationer med bibelvers i søgefeltet.

Gengælde ondt med godt
David havde alletiders mulighed for at tage livet af Saul, 
at gøre Saul til ”taberen” og sige ”tak for sidst” og lade 
ham få sin straf. Men David handler anderledes. Han 
giver ham livet som belønning. Han gængælder ondt 
med godt. Utroligt.
For at lade børnene opleve lidt af den uretfærdighed, 
så lav forskellige konkurrencer, fx lægge arm – og lade 
taberen få ”gevinsten”. Når det sker, vil deltagerne på 
egen krop opleve, hvor uretfærdigt det er, når man gen-
gælder ”ondt” med godt. 

Byg hule
David var i en hule. Byg en hule… mon man kan overnat-
te i den?

Lav sværd
Klip to sværd ud af et underlag. Tape dem sammen med 
gaffa-tape. Hvem tør brydes med hvem?
Se skabeloner på legekasse.dk. Skriv sværd i søgefeltet. 

På jagt efter kongen
Leg Kongespil med klodser og se, hvem der først får fat på 
kongen. Legen standses, når man er nået frem til, at man 
må skyde på kongen. Kan man forestille sig, at man havde 
muligheden, men ikke benyttede sig af den? Det var den 
mulighed, David havde, som han ikke førte ud i livet. Han 
gengældte ondt med godt. Tal om, hvad vi kan lære af det. 
(Mange børn kender Kongespillet, mangler du reglerne, 
så google dem).

Haleleg (fangeleg) - Saul mod David
Inddel deltagerne i to hold (Kald dem: David og Saul). 
Marker dem med haler af 2 forskellige farver.
Alle får en hale på ca. 50 cm. (Et stk. snor eller et stk. 
stof). Put den ene ende af snoren eller stoffet ned i buk-
serne, så det ligner en hale. Det gælder om at snuppe så 
mange haler fra det andet hold som muligt.
Den stjålne hale skal puttes ned i bukserne, og mens 
man gør dette, har man helle. Når ens sidste hale (af 
egen farve) er taget, går man ud af legen og tager mod-
standerens farve haler med, hvis man har nogen. Slut 
legen, når én har alle halerne, eller når der er to børn 
tilbage. Den, der har flest haler, har vundet.

Ståtrold
Leg ståtrold. Vælg en fanger, og befri hinanden, når 
man bliver taget ved at kravle igennem benene på den 
fangne. Tal om, hvordan Saul også blev reddet fra døden, 
fordi David var god ved ham.

Gemmeleg (Tampen brænder)
Gem ”David” (som legomand). Hvem finder ham først?

Gemmeleg
Leg almindelig gemmeleg – udendørs eller indendørs. 
Saul fandt heldigvis ikke David. 

Stilleleg
Hvem sidder mest stille i ”hulen”? Leg almindelig stille-
leg.

Øvrig inspiration
Se kreative bedeformer og ideer til løb med David (Id: 
M505 eller på legekasse.dk under løb om David).

TEMA: Kong David – med link til NT
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NOTATER

OPGAVER OG SVAR (BØRN 4 ÅR TIL 3. KL.)

”Klik ind”/en ”åbner”
• ”Det skal du får betalt tilbage!” Tal om den sætning, 

som vi kan tænke eller sige, når nogle har gjort noget 
dumt mod én. Tal om, hvordan den sætning kunne 
lyde, hvis det var Jesus, der udtalte den?

• Hvordan handler vi godt, når nogle gør noget, der er 
dumt imod os?

Krop, saks og papir
• Leg stilleleg. ”Saul” sidder med lukkede øjne, de øvrige 

er ”David´er”. Hvem kan liste tættest på og røre ”kap-
pen”, uden det bliver opdaget?

• Lav huler i skoven.

• Leg forskellige fangelege fx knuse-tik. Knuset befrier en. 

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

Spørge-snakke-kasse
• Hvad undrer du dig over i beretningen om David, 

der skåner Saul?

• Hvorfor tror du, at David ville skåne Saul?

• Hvad kan vi lære af David i dag?

Opgaver/svar
1. Hvorfor dræbte David ikke Saul? Han var... 

Svar: Herrens salvede. 
Tal om, hvad det betyder. 
Svarforslag: Udvalgt af Gud til en særlig opgave.

2. Hvad gjorde Saul, da han så, at David ikke ville gøre 
ham ondt? 
(Tegn ansigtsudtryk og farv den rigtige). 
Svar: Han græd.

3. David tilgav Saul. Tal om, hvordan det opleves at skul-
le tilgive hinanden. 
Svarforslag: Få en snak om, hvor svært det kan være, 
men hvor godt det er bagefter. 

4. Lav en tegneserie, der viser, hvordan man kan gen-
gælde ondt med godt.

5. Fortæl din sidemand, hvordan du vil handle efter at 
have hørt dagens beretning.  
Hvad du vil gøre…  
- når en sparker dig?  
- siger, din cykel er grim? 
- ikke vil hjælpe dig at finde bolden?  
Find selv på flere eksempler fra din hverdag. 
Hvordan handler man rigtigst?

6. Skriv, hvad du tror, Jesus handler ud fra. Hvad er hans 
grundtanker, når han gør noget? 
Svarforslag: Jeg elsker dig, du er mit barn, jeg vil dig 
kun godt. 

Tegning til farvelægning time 4

TEMA: Kong David – med link til NT
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NOTATER

OPGAVER OG SVAR (JUNIORER 4.- 6. KL.)

”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. 
Brug tegningerne (”Dilemmategninger” se Id: M500) 
som udgangspunkt for samtalen.

• 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.

Opgaver/svar
1. Hvorfor slår David ikke til, da han har muligheden for 

at slå Saul ihjel? 
Svarforslag: Saul var Guds udvalgte, derfor ville David 
ikke slå Saul ihjel. Han gengældte heller ikke ondt 
med ondt.

2. David fik det dårligt med det, han havde gjort. 
Han havde...  
Svar: Dårlig samvittighed. 
Tal om symptomerne på det, og hvordan de holder op.  
Svarforslag: Ondt i maven, har det dårligt, undgår de 
mennesker, man har noget ”kørende” med osv.

3. Saul beholdt livet og blev tilgivet af David. Hvordan 
får man tilgivelse hos Gud og mennesker? 
Svarforslag: Ved at indrømme, at man har begået en 
fejl, og bede dem om undskyldning. 
Find en bøn i Fadervor, som dagligt kan minde os om 
vigtigheden af tilgivelse. 
Svar: Og forlad os vor skyld som også vi forlader vore 
skyldnere.

4. Hvordan er handlemulighederne efter mødet med 
David? Lav en situation og tal om, hvordan handlingen 
kunne forløbe derefter. 
Svarforslag: ”Din cykel er tudegrim”, hvortil man så 
kunne svare: ”Det gør mig da ked af det, at du synes 
det, for jeg er glad for den” i stedet for ”Nåååå, men 
din er nu heller ikke for køn – og den har da også en 
masse ridser”.

5. Hvad har du lært af David i dag?

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?

TEMA: Kong David – med link til NT
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TEKSTGENNEMGANG

KONG DAVID FÅR MAGTEN 
En konge efter Guds hjerte… - og se, hvad der sker, når Gud får 
tingene til at lykkes.

Tekst:    Saul dræbes sammen med sine sønner af filistrene (1 Sam 31,2-6).
   David bliver konge over Juda (2 Sam 2,4).
   David bliver konge over hele Israel (2 Sam 5,1-5).
   Jerusalem bliver hovedstad (2 Sam 5,9-12). 
   David ønsker et tempel, men Herren forhindrer det (2 Sam 7,2-13).
   David besejrer fjenderne og giver Gud æren (2 Sam 8,11 + 14c + 15).
Link til NT: Gud styrer historien, og Guds riges fremgang er Guds ære.

Ledertanker: David blev konge, hvem er din konge? David levede tæt hos Gud, og han var hans   
   vejleder og rådgiver. Hvem er din konge/Gud, og hvem eller hvad gør at dine ting   
   lykkes?

Bibelteksten og linket til NT
Beretningen om David fortæller, hvordan Gud lægger 
tingene til rette, så hans rige får vækst og fremgang. I 
GT er det konkrete landområder og konkrete menne-
sker, som fx David, der får fremgang og lykke, fordi Gud 
vil det sådan. I NT tales der også om en anden vækst, der 
er uden for menneskers hænder at skabe, nemlig Guds 
riges vækst. Guds rige er der, hvor Gud får lov at råde og 
hans vilje sker. Mennesker kan fortælle, snakke, plan-
lægge, arrangere, men det er Gud – og kun ham – der 
kan sørge for, at hans rige vokser. Det sker, når menne-
sker kommer til tro på ham og bliver en del af hans rige 
(1 Kor 3,7).

Pointe: Gud skaber selv troen og får selv sit rige til at 
vokse.

Baggrund/sammenhæng 
• Repeter, hvordan David har haft mulighed for at slå 

Saul ihjel, hvilket han ikke gjorde. Saul var jo Guds 
udvalgte, hvad David vidste. David er 30 år, og efter 
Sauls død bliver han den nye konge. Han lever sit liv 
med Gud, og Gud lader tingene lykkes for ham. 

• Gud havde udpeget israelitterne til at være hans eget 
folk. Gud sørgede for dem, bl.a. ved at give dem David 
som deres konge. Under hele deres vandring i ørkenen 
var Åbenbaringsteltet det sted, hvor de mødte Gud. 
Her fik tavlerne med de 10 bud også deres plads. 

• David havde medgang. Vær opmærksom på, at der 
også bliver fortalt, at følgeskabet med Gud ikke altid 
giver os menneskelig lykke og velstand, men tryghed 
og hjælp. 

Leksikon
Klippeborgen: Davidsbyen. Jerusalem som stadig er 
Israels hovedstad. 
Millo: Opfyldning. Det kan være betegnelsen for et 
massivt fundament, som var opført nede på skråningen 
ud imod Kedrondalen, som understøttede bymure og 
palads.

Fokuspunkter 
• Vi kan se Guds magt i historien.

• Gud siger både ”ja” og ”nej”.

• Vi skal give Gud æren.

• Gud styrer historien, og Gud riges fremgang er Guds 
ære.

Brug af sanser 
Se:  1. Medbring en kongekrone.
 2. Find Jerusalem på verdenskortet.
Høre:  Spørg børnene til råds om noget. Hvorfor er det   
 godt at spørge andre, som David gjorde? 
 (Se 2 Sam 7,2).
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Røre:  1. Byg Davids hus. Lav byggekonkurrencer af   
 klodser, tændstikæsker, sukkerknalder osv.   
 Hvem bygger det højeste?
 2. Rejs et telt. David syntes, det var usselt at   
 skulle ære Gud i et telt. Han skulle have noget   
 større.
Gøre:  Lav en takkebøn til Gud.
 
Temagennemgang – uddybning af fokuspunkter

Tekst, pointer og sanser
Fortællebogen
Læs eller fortæl fra ”BIbeltime 5”. (Se id: M505).

Vi kan se Guds magt i historien
Fortæl, hvordan Saul på mange måder havde været efter 
David og til sidst må indrømme, at Gud nok selv har 
bestemt, at David skal være hans afløser (1 Sam 24,21). 
Måske var det derfor, han ikke kunne få ram på ham! 
Bemærk, at Saul var indforstået med, at det var himlens 
Gud, der styrede historien, selvom han ikke selv levede 
sammen med Gud. 
Fortæl, hvordan David får kongemagten, da filistrene går 
i krig mod Saul, og Saul på en dag mister alle sine mænd 
(1 Sam 31,6), sine 3 sønner og selv begår selvmord. Hans 
våbendrager følger efter. 
David sørger over tabet af sin gode ven, kongesønnen, 
Jonatan, og derefter bliver David konge over Juda – Nordis-
rael (2 Sam 2,4) og senere over hele Israel (2 Sam 5,5), fordi 
Gud ville det sådan (se ”Se 1” under ”Brug af sanser”).
Tal om, hvordan Gud viser, at han styrer historiens 
gang, og hvad det fortæller om vores Gud.
Folket valgte David til konge – for Gud ville det sådan. Tal 
om, hvordan mennesker både har brug for en konkret 
jordisk konge/præsident, men også en himmelsk konge.

Gud siger både ”ja” og ”nej”
Fortæl, hvordan David kom til Jerusalem (2 Sam 5, 6+9) og 
kaldte den Davidsbyen (se ”Se 2”). Han indtog klippebor-
gen, og da nabokongen sendte folk med tømmer, så han 
kunne bygge et hus (se ”Røre”), forstod han, at Gud havde 
sikret ham som konge over Israel og ophøjet hans kon-
gemagt for sit folk. David blev mægtigere og mægtigere, 
fordi Gud var med ham (2 Sam 5,10). Utrolig, så konkret 
og stor Gud er i beretningen, hvilket han stadig er. 

Vi kan tro ud fra beretningen, at livet kun er et stort ”ja” 
og kun giver fremgang, når Gud er med. Men brug tid 
på at tale om, hvordan mennesker også kan møde Guds 
”nej” med modgang, sygdom, drilleri, overfald osv., selv-
om de tror på Gud. Vi forstår ikke, hvordan Gud handler… 
eller for os at se nogle gange undlader at handle, men 
det er godt at vide, at han ønsker at være den enkeltes 
Gud og ser på os med kærlige øjne.
Selv David fik et konkret ”nej”, da han ville bygge et hus 
til Gud (se ”Gøre 2”). At følges med Gud er ikke altid et 
ja, men også et nej (2 Sam 7,12).
Tal om, hvor trygt det er at vide, at Gud altid er med os. 
Men hvor kan vi egentlig vide det fra?

Vi skal give Gud æren
Alle de hændelser, som David udsættes for, fortæller 
ham, at Gud har ophøjet hans kongemagt for Guds folks, 
israelitternes, egen skyld. Gud svigtede ikke sit folk, og 
han svigtede ikke David. Det handlede ikke om Davids 
egen klogskab, magt, viden, gode evner til at lede osv. 
men om, at Gud ville det sådan. Det var hans ære, og 
han skulle have æren. Det var ham, der hjalp, så der bl.a. 
blev stiftet fred – landene imellem (2 Sam 7,2), og det 
var ham, at guldet og sølvet og andet krigsbytte skulle 
tilgå (2 Sam 8,11 + 14c + 15).
Tal om, hvordan vi skal huske at give Gud æren og 
takken i vores hverdag – med alle de gode ting, som han 
giver os (se ”Gøre 1”). 

Gud styrer historien, og Gud riges fremgang er Guds ære 
– linket til NT
Fra skabelsens morgen og indtil i dag er Guds ord blevet 
fortalt. Det har det været til alle tider og vil fortsat være. 
Evangeliet bliver fortalt, mennesker kommer til tro, 
kirker bygges, og Guds rige vokser. En vækst som intet 
menneske kan planlægge eller arrangere, men som 
Gud – som den eneste - kan sørge for (1 Kor 3,7). Hans 
rige vokser som Davids rige, med sine landegrænser, 
voksede. Gud styrede Davids historie, og han styrer 
menneskehedens. At se denne sammenhæng på den 
lange bane føder taknemmelighed og glæde. En tak og 
glæde, som Gud skal have. 
Tal om, hvordan Guds rige vokser ud over verden. Hvad 
kan vi gøre, for at det blomstrer og gror, der hvor vi bor? 

GRAV DYBERE TIL JUNIORERNE

Fokus på teksten: 
• Medbring en bog om Danmarkshistorien. Tal om, hvor-

dan Bibelen er Israels historiebog, hvor det er mere 
synligt, at det er Gud, der styrer historiens gang. Men 
styrer Gud Danmarks historie? 

• ”Hvor bor Gud… vi kan jo ikke se ham?”. Hvad vil junio-
rerne svare?

• Skriv TAK og tal om, hvem vi kan takke, og for hvad.

 
Fokuspunkter
• Vi må spørge andre til råds.

• Gud bor ikke i huse.

• Vi er af kongeslægt.

TEMA: Kong David – med link til NT
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Temagennemgang - uddybning af fokuspunkter.

Vi må spørge andre til råds
Kong David levede tæt sammen med Gud og talte med 
ham (fx 2 Sam 2,1). Alligevel var han ikke bange for at 
spørge Guds tjener, profeten Natan, til råds og drøfte 
ideen med at bygge Herren et tempel (se ”Høre”). Og 
Gud svarede David igennem Natan.
Det kan lære os, at vi ikke skal være bange for at spørge 
mennesker til råds – heller ikke i forhold til livet med 
Gud – om vores valg og prioriteringer. 
Gud gav Natan et svar (2 Sam 7,5-13), som han skulle 
viderebringe til David, og sådan kan Gud stadig vælge at 
gøre..., at vi finder hans svar i menneskers svar. 
Tal om, hvad vi kan spørge andre om vejledning til. 
Hvem kan vi spørge, og hvordan kan vi bruge deres 
svar?

Gud bor ikke i huse
Ideen med huset, syntes Gud ikke om. David ville måske 
betale lidt af al den godhed tilbage, han havde mødt hos 
Gud. Fortæl om Guds bolig, som var et telt, der kunne 
flyttes. Det telt, som israelitterne havde haft med på 
deres ørkenvandring. Hvor usselt for Gud selv - tænkte 
David måske. Hvorfor skal jeg bo så flot og Gud så ringe? 

Men Gud var ikke interesseret i et hus. Han havde valgt 
David som hyrde for sit folk – og ikke som bygmester. 
Gud lovede, at en dag ville han lade et hus bygge..., og 
det blev Salomo (Davids søn), der kom til at bygge Her-
rens tempel i Jerusalem (1 Kong 6).
Tal om, hvorfor Gud ikke er afhængig af mure og fine 
vægge. Hvad vil det sige, at han i stedet bor i menne-
skehjerter?
Tal om, hvorfor vi har kirkekunst og fine udsmykninger, 
hvis det ikke er for Guds skyld.

Vi er af kongeslægt
David fik et løfte fra Gud, at hans slægt skulle have 
kongemagten (2 Sam 7,12-14a). Salomo skulle fortsæt-
te som konge over Israel. Men løftet rakte videre. Gud 
ville være faderen – og kongesønnen, hans søn. Et løfte, 
der rakte helt frem imod Jesus. Derfor står David i Jesu 
slægtstavle (Matt 1,1-17), og i juleevangeliet læser vi, at 
Josef var af Davids slægt (Luk 2,4).
Ud af den slægt er vi. Vi er også kongebørn. I dåben blev 
vi Guds egne børn og kom til at tilhøre den største konge 
af alle – nemlig Gud selv. 
Tal om, hvad det vil sige at være et kongebarn. Hvad 
kan vi bruge det til?

ANDRE ELEMENTER

Bibelord – med en aktivitet
”Det er Herren, der er Gud oppe i himlen og nede på 
jorden; der er ingen anden” (5 Mos 4,39b).

Aktivitet:
Syng verset og lær talekoret (Se ”Syng med” nr. 55: Her-
ren er Gud), og syng den i løbet af dagen for de øvrige 
campingdeltagere.

Bøn og tak
Kære Gud. Tak, fordi du har overblikket og styrer histo-
rien, så mennesker altid må blive mødt med evangeliet 
om dig. Tak, fordi nogle har fortalt os om dig – og tak, 
fordi jeg kan være med til at fortælle det videre. Hjælp 
du mig med det. Amen.

Sangforslag 
fra ”Syng med”:
Nr. 9: Hurra for kongen
Nr. 55: Herren er Gud
Nr. 185: Guds rige vokser

fra ”Fællessang”:
Nr. 60: Guds barn jeg er
Nr. 117: Komme dit rige iblandt os
Nr. 159: Tak for alt, du har gjort for mig

Hjælpemidler
Billeder
Vis et billede af Dronningen eller medbring en kongekro-
ne. Hvem har kongemagten?

Mursten
Medbring en mursten. Hvem skal man have tilladelse af 
for at få lov at bygge? David skulle have tilladelse af Gud 
– men fik den ikke. 

Din kirke
Medbring et billede af en kirke, klubprogram, kirkeblad, 
bibelcampingprogram… osv. Hvordan vokser Guds rige i 
dag?

Templet
Medbring et billede af tabernaklet/Salomons tempel og 
et billede af, hvordan templet ser ud i dag.

TEMA: Kong David – med link til NT
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KREATIVITET OG LEG

Kreativt maleark
Mal dagens maleark og klip en lille kongekrone, som 
limes på Davids hoved. Lim små stykker vat rundt om 
Davids drømmeboble af templet. 

Forhindringsløb
Lav en rute, hvor I, som David, går til Jerusalem. På ruten 
er bogstaverne til ordet JERUSALEM gemt. Bogstaverne 
indsamles, og byens navn bliver gættet. 
Undervejs kan der være forhindringer for David og hans 
følge. (Over stole, under borde, igennem krat, hoppe på 
sten, gå på planker osv.).

Byg Davids hus
David oplevede, at folk kom med materialer, så han kun-
ne bygge sit hus i den nye by. Hjælp David med at bygge… 
(Lav huler i naturen, et kæmpe hus af legoklodser eller 
andre klodser, mælkekartoner, sukkerknalder osv.).

Vi er kongebørn
Alle tegner sig selv med kongekrone på – på en papirs-
dug. Tag en snak om, hvad det betyder, at vi er konge-
børn. Skriv ordene på dugen. Fx: Gud er vores konge. 
Gud har magten. Vi er arvinger af Guds rige. Osv. Brug 
dugen til de efterfølgende samlinger. 
Tal evt. om, hvad der er forskellen på at være søn af 
vores Dronning og kongebarn af Gud.

Interview – Guds rige, lige der hvor jeg er
David var konge over et bestemt afgrænset område 
modsat vores himmelske konge, Gud. Hans rige er ikke 
afgrænset af landegrænser, men er der, hvor mennesker 
hører om ham, tror ham og handler på hans ord. 
Når vi vælger at komme på bibelcamping, er det fordi, vi 
gerne vil gerne vil bruge tid på Gud, lytte til ham, synge 
sange om ham osv. Vi ønsker, at Guds rige vokser i os og 
hinanden – og bliver ved med at vokse. 
Lad juniorerne gå rundt på pladsen og interviewe 
forskellige aldersgrupper. Fx med spørgsmålene: Hvad 
har børnene hørt om til børnemøde? Hvilket emne har 
de voksne hørt om til deres samling? Hvilken sang om 
Jesus kan en mand i 20´erne godt lide? Hvilket bibelvers 
kan en kvinde i 30´erne godt lide? Hvorfor tager et ældre 
ægtepar med til møderne på bibelcampingen? Find selv 
flere ideer. (Se id: M501)

Øvrig inspiration
Se kreative bedeformer og ideer til løb med David (Id: 
M505 eller på legekasse.dk under løb om David).

TEMA: Kong David – med link til NT
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NOTATER

OPGAVER OG SVAR (BØRN 4 ÅR TIL 3. KL.)

”Klik ind”/en ”åbner”
• Konge. Hvad skal vi med en konge… på jorden og i 

Himlen?

• 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?

Krop, saks og papir
• Lav en kongekrone som dagens bordpynt. (Se ideer på 

legekasse.dk – skriv Kongekroner i søgefeltet.)

• Rejs et telt eller find et på pladsen. Hvad ville vi tænke, 
hvis det var vores ”kirke”?

• Lav byggekonkurrencer. Hvem kan bygge det højeste 
hus til ”David”?

• Tegn en ”Jesus-tegning” til en, du ikke kender. En 
måde, hvorpå at Guds rige kan vokse.

Spørge-snakke-kasse
• Hvad tror du, David lavede som konge?

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

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

• Hvordan synes du, Gud hjalp David?

• Hvordan tænker du, han kan hjælpe os?

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

Opgaver/svar
1. Tegn fra tal til tal. 

Svar: Det bliver en kongekrone.  
Tal om:  
- Hvad vi skal med en jordisk konge? 
- Hvad skal vi med en himmelsk konge? 
- Hvori består forskellene på deres magt? 
Svarforslag: Den jordiske konge skal repræsentere 
landet, skrive love under, har et land at bestemme over 
osv. Den himmelske konge kan hjælpe alle, være alle 
steder, bestemmer overalt, har al magten, kan alt osv. 

2. Hjælp David til Jerusalem. (Labyrint) 
David fik kongemagten af Gud. Hvad får du af Gud? 
Tegn dit svar. 
Svarforslag: Tøj, mad, venner at være sammen med, 
voksne der passer på en osv.

3. David vidste, at det var Gud, der hjalp ham. Gud skulle 
have æren.  
Tal om, hvad Gud kan hjælpe os med. 
Svarforslag: Passe på os, gøre os trygge, lytte til os, 
hjælpe os osv.  
Hvordan giver vi ham æren? Giv 3 eksempler. 
Svarforslag: Ved at følges med ham (tegn evt. fod-
spor, der følges ad), takke ham i bøn, vise andre hen 
til ham osv.

4. Davids ”kirke” var et telt. Derfor ville han bygge et 
tempel til Gud.  
Hvad svarede Gud? 
Svar: Nej. 
Hvem skulle bygge det? 
Svar: Salomo – Davids søn med Batseba. 
Tal om, hvorfor Gud nogle gange siger ”nej”. 
Svarforslag: Gud har en plan, som vi mennesker ikke 
kan se. Han ved bedst – og derfor må han sige ”nej”. 

5. Davids rige voksede. Hvordan vokser Guds rige... i 
dag? 
Svarforslag: Det vokser fx de steder, hvor mennesker 
lever sammen med Gud i deres hverdag og fortæller 
videre om ham. 

Tegning til farvelægning time 5

TEMA: Kong David – med link til NT
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NOTATER

OPGAVER OG SVAR (JUNIORER 4.- 6. KL.)

”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!

Opgaver/svar
1. David fik ______ af Gud. 

Svar: Kongemagten. 
Hvordan er man en god ”magtformidler” overfor 
andre? 
Har du magten over nogle eller noget? Hvordan bru-
ger 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. 
Svarforslag: Gud giver kærlighed, sit ord, venskaber, 
frelse osv. Meget af det, som Gud giver os, passer vi 
måske bedst på ved at være taknemmelige og dele 
det med andre. 

3. David gav Gud æren. Hvordan gør man det? 
Svarforslag: Ved at passe på det, man får, og takke 
Gud for det.

4. David spurgte Natan til råds om kirkebyggeriet. 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 campin-
gen… 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? 
Svarforslag: Gud er over det hele, men han bor i de 
troendes hjerter. Her skabes dialog med ham, tro på 
ham, tillid til ham, taknemmelighed, glæde, lovsang 
osv.

6. Davids rige voksede – hvordan vokser Guds rige, og 
hvad kan du bidrage med?  
Svarforslag: Fortælle andre om Jesus, få dem med på 
lejr, vise, at man tror på Jesus, sende et bibelvers på 
sms osv. Vi kan så, så får Gud troen til at vokse i dem. 

7. David søn var et _________, og Guds børn er 
___________, men hvad betyder det? Digt et vers til 
svar:  
Svar: Kongebarn – kongebørn. 
Svarforslag:  
Vi er kongebørn, 
selvom vi ikke er nog´n ørn, 
til at lyde kongen stor, 
så kender vi godt hans ord…  
Osv. 

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 vok-
ser i dag?

TEMA: Kong David – med link til NT
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TEKSTGENNEMGANG

”DAVID – DU ER MANDEN!”  
- DAVID OG BATSEBA
Hør om en mand, der handler forkert. Han beder ikke om til-
givelse, men forsøger i stedet at skjule sine fejl. Derved begår 
han blot en synd mere. Hvad tænker han dog på? 

Tekst:    2 Sam 11,1-27; 12,1-10 + 13-15a
Link til NT: Jesus tilgiver, når mennesker kommer til ham. 

Ledertanker: Hvorfor er det nemmere at bortforklare sin synd i stedet for at bede om tilgivelse?   
   Hvordan er vejen til tilgivelsen hos mennesker og Gud?

Bibelteksten og linket til NT
David blev fristet til at handle forkert, hvilket alle andre 
mennesker også gør. En synd bringer tit flere synder 
med sig. Men gennem Jesu død og opstandelse har Gud 
gjort det muligt at modtage hans tilgivelse, som fx røve-
ren på korset modtog i sidste øjeblik (Luk 23,39-43). Det 
kræver bare, at man vil være ved, at man har brug for 
tilgivelse, som kun den ene røver ville.

Pointe: Jesus ønsker at række mennesker sin tilgivelse, 
når de søger den. 

Baggrund/sammenhæng
Repeter, hvad der skete sidste gang. 
Der er nu gået mange år. David har oplevet mange 
svære ting i de år. Både Saul og Jonatan er døde. De blev 
begge dræbt i kamp. David er nu blevet konge. 
Vi har hørt om, at David elskede Gud, og at han ønskede 
at gøre det, som Gud ville. Dette har ikke ændret sig, 
efter at han er blevet konge. Han er ikke blevet hovmo-
dig eller storsnudet af den magt, som han har fået. Han 
ønsker stadig at tjene Gud og gøre Guds vilje. Men en 
dag sker der noget: David gør noget, som er ondt/forkert 
i Guds øjne. 
David har sendt hele sin hær i krig imod ammonitterne, 
men selv er han blevet hjemme i Jerusalem.
Da sker det, at David ser en anden mands kone, mens 
hun er i bad. Han forelsker sig i hende, går i seng med 
hende, og hun bliver gravid.
For at skjule det, han har gjort, kalder han hendes mand 

hjem fra krig, for at han også skal gå i seng med hende, 
så det ser ud til, at han selv er far til barnet.
Men manden, Urias, vil ikke hjem til sin kone. Han vil 
ikke have det bedre end de andre, der er i krig. Derfor 
beslutter David, at han skal dø. Han beordrer hærføre-
ren, Joab, til at sætte Urias i første række i krigen, så 
han bliver dræbt, hvilket lykkes. Urias dør, og David kan 
gifte sig med Batseba, Urias´ enke.
David havde syndet imod Gud, for han begår ægte-
skabsbrud. Han forsøger at slette sine spor, hvilket ikke 
lykkes over for Gud. 
• Kongeborgens tag lå meget højere end de omkringlig-

gende huse. Der var derfor god mulighed for at følge 
med i det, der skete på naboernes flade hustage og i 
baggårdene.

• Batseba havde næppe mulighed for ikke at adlyde 
kongen. David har skylden.

• Straffen for ægteskabsbrud var dødsstraf if. Moselo-
ven (3 Mos 20,10).

• Bemærk, at Davids uopgjorte synd fører en anden synd 
med sig.

• Sl 51 er en salme af David efter Natans besøg.

Leksikon
Synd: Synd er, at vi ikke vil det, Gud vil. 
Profet: Profeten var talerør for Gud. Profeten sagde det, 
som Gud vil have sagt.
Ligklage: Klagende gråd, klagesang over en død.
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Sørgetiden: Det tidsrum, hvor man bærer sorg, når man 
har mistet. 

Fokuspunkter
• Mennesket er en synder.

• Vi kan ikke skjule synd for Gud.

• Gud tilgiver synd.

• Synden har konsekvenser.

• Vi skal indrømme, at vi har brug for tilgivelse.

Brug af sanser 
Se:  1. Hvad kan vi se, at folk gør forkert? Fx drille,   
 stjæle osv. 
 2. Medbring en kikkert.
Høre:  1. Vi reagerer forskelligt på det, vi hører, fx: ”Vi   
 skal have is i dag!” - ”Vi skal gøre rent i dag!”   
 Mød Davids reaktion, da Natan kommer. 
Røre:  Dramatiser beretningen, som Natan fortæller.   
 Måske som det kunne være sket i dag.
Gøre:  Halvdelen får noget spiseligt, som de ikke må   
 spise. Resten beholder du selv. Den anden   
 gruppe kommer og besøger dig. Du tager kagen 
 fra den første gruppe og giver den til de andre.   
 Hvordan er reaktionen?

Tekstgennemgang

Tekst, pointer og sanser 
Fortællebogen
Læs eller fortæl fra ”Bibeltime 6”. (Se id: M505).

Mennesket er en synder
Fortæl om David, der får øje på Batseba (se ”Se 2” under 
”Brug af sanser”). Selvom han finder ud af, at Batseba er 
gift med Urias, sender han alligevel bud efter hende, og 
Batseba bliver gravid. David handler forkert. Han tager 
noget, der ikke er hans. Det er synd og en handling imod 
Guds bud.
Synd kan være konkrete ting, vi gør. Det kan fx være at 
stjæle, det kan være at lyve om en anden person, tænke 
ondt om andre osv. En synd bliver tit til flere. Fortæl, 
hvordan David forsøger at skjule sin synd. Han sørger 
for, at Urias bliver slået ihjel. Nu kan David gifte sig med 
Batseba, men selvom det lykkes David at skjule sin synd 
over for mennesker, ser Gud den alligevel (se ”Se 1”).
Giv eksempler på, hvad synd kan være i vores hverdag, 
og hvordan vi kan blive fristet til at handle forkert. Hvad 
skal man gøre, når man har gjort noget forkert over for 
Gud og mennesker?

Vi kan ikke skjule vores synd for Gud
Fortæl, hvordan Natan, Guds profet, bliver sendt af sted 
af Gud. Han kommer til David og fortæller om en rig 
mand, der handler forkert. Genfortæl Natans historie (se 
”Røre” og ”Gøre”). 

Fortæl om Davids reaktion (se ”Høre 1”). Han bliver vred 
og ser, at den rige mand handler forkert og udtaler selv 
dommen; manden skal dø! Natan fortæller David, at 
det faktisk er ham selv, det handler om, for Gud ser og 
kender alt (se ”Høre 2”). Derfor var Natan sendt af sted 
til David.
Tal om, om det er trygt eller utrygt, at Gud ved alt. Hvem 
kan mon gøre os opmærksomme på, at vi ikke er fejlfrie 
– hverken for Gud eller mennesker?

Gud tilgiver synd
”Du er manden”, siger Natan. David har syndet og ved 
godt, at Gud ikke tåler synd, og synden må straffes. For-
tæl, hvordan David angrer og beder om tilgivelse.
Når vi har syndet, må vi gå til bekendelse og bede om 
tilgivelse. Jesus ønsker, vi skal komme til ham og bede 
om tilgivelse, når vi har gjort noget forkert, ligesom vi 
skal sige undskyld til mennesker, vi har handlet forkert 
overfor. Og så er det rigtig godt at vide, at Jesus vil tilgi-
ve os vores synder – alle som en. 
Tal om, hvorfor det er vigtigt at få tilgivelse. Hvorfor kan 
Gud ikke bare være ligeglad?

Synden har konsekvenser
Natan afsiger Guds dom over Davids synd. David vil 
blive ramt af det samme, som han har ramt andre med. 
Sværdet vil ramme hans eget hus. Nogle af dem, som er 
i hans familie, vil blive dræbt.
Og det, som David har fået ud af sin synd, nemlig en søn, 
vil også blive taget fra ham. Sønnen skal dø. (Vær op-
mærksom på, at børnene ikke tror, at synd nødvendigvis 
er lig med legemlig død, som her i beretningen).
Vi kan spørge os selv om, hvorfor Gud kan tillade sig 
dette. Bevidstgør børnene om, at Gud er den, der alene 
skaber og tager liv. Derfor forstår vi ikke altid, hvordan 
Gud handler.
Det, at vi synder, har konsekvenser for dem, vi synder 
imod. De bliver kede af det.
Men det har også konsekvenser for os selv. Ikke opgjort 
synd skaber afstand til Gud. Vi bliver snydt for at være 
tæt ved ham. Måske bliver vi ikke rigtig glade. Det, vi 
troede var sagen, er slet ikke godt. Syndens konse-
kvenser kan fx være dårlig samvittighed, ondt i maven, 
dumme tanker osv. Vasen er gået i stykker, drengen har 
fået ondt i hovedet, armen er brækket osv.
Tal om, hvad vi kan gøre, når vi gør andre og os selv 
kede af det. Hvad må vi leve med, når vi ikke kan gøre 
vores handling om?

Vi skal indrømme, at vi har brug for tilgivelse – et link 
til NT
Vi kan lære af David, at vi skal prøve at undgå at handle 
forkert, da det har store konsekvenser. Selvom vi ved, 
hvad der er rigtigt og forkert, så handler vi modsat af 
det, vi skulle - mange gange i løbet af en dag. Det var 
selve grunden til, at Jesus kom til jorden. Han blev født 
for at frelse mennesker (Joh 3,16). Han tog vores straf 

TEMA: Kong David – med link til NT
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fra Gud med sig på korset. Jesus blev straffet, for at vi 
ikke skal straffes. Derfor kunne og kan Jesus møde men-
nesker med tilgivelse, som han altid gjorde i Bibelen, fx 

røveren på korset (Luk 23,39-43), Zakæus (Luk 19,1-10) 
eller i lignelsen om den fortabte søn (Luk 15,11-32). 

GRAV DYBERE TIL JUNIORERNE

Fokus på teksten 
• Skriv ”dårlig samvittighed” med chokoladeknapper.  

Tal om, hvordan man kan blive fristet til at smage på 
slikket, måske gøre det, uden at det bliver opdaget, 
hvordan samvittigheden gnaver osv. 

Fokuspunkter
• Vi fristes til at handle forkert.

• Gud lærer os, hvad der er rigtigt og forkert.

• Uopgjort synd holder os borte fra Jesus.

• Synd er ikke at kende Jesus.

• Tilgivelsen gør os glade.

Temagennemgang - uddybning af fokuspunkter

Vi fristes til at handle forkert
Mennesket er skabt med arvesynden. Dvs. at vi tit 
handler forkert, når vi fristes til det. Det er svært at lade 
være, selvom vi ved, at det er forkert. Sådan var det også 
for David. Fortæl, hvordan David faldt (2 Sam 11,2-3) for 
Batsebas smukke ydre og ikke for hendes visdom, gode 
samtaleevner, eller fordi hun var hyggelig at være sam-
men med. Og pludselig var han ligeglad med Guds gode 
leveregler. Gud har skabt os og vil, at vi skal passe godt 
på os selv og andre. Derfor har han givet os nogle gode le-
veregler, fx at sex hører hjemme i ægteskabet, at vi ikke 
skal stjæle, slå ihjel eller tage en andens ægtefælle (2 Mos 
20,1-17). Alle tre ting gjorde David. Han handlede stik 
imod Guds regler og love. Fortæl om Urias, krigen, David 
der dækkede over sin egen synd, og Urias´ død. Fortæl om 
Natan og David, der kunne se, at manden i Natans histo-
rie handlede forkert og fortjente straf, men han gennem-
skuede ikke, at det var ham selv, Natan fortalte om. 
Hvad er en god leveregel? 
Tal om, hvorfor er Gud ikke bare ligeglad med, hvordan 
vi handler, og hvordan vi lever? Hvad gør vi, når vi har 
handlet forkert? Giv konkrete eksempler på, hvordan vi 
kan handle forkert – også i forhold til det andet køn?

Gud lærer os, hvad der er rigtigt og forkert
David gjorde noget, som var ondt i Guds øjne (2 Sam 
11,27b). Der er nogle ting her i livet, som er OK at gøre, 
og så er der nogle ting, som er forkerte. Mon det, som 
mennesker mener er o.k., også altid er det i Guds øjne? 
Stemmer det overens med det, som Gud mener er rigtigt 
og forkert?

Det kan være svært nogle gange at forstå, at noget er 
forkert, men hvis Guds ord siger det, så er det forkert. 
Nogle gange skal vi lade være med noget, selvom vi ikke 
ved hvorfor. 
Af og til ser det ud, som om vi gør det rigtige, fx da David 
tog sig af Urias´ enke, men det var forkert, fordi han selv 
var skyld i Urias´ død.
Vi kan have travlt med at dømme os selv – og dømme an-
dre – men det er kun Gud, der kan dømme (1 Kor 4,3-4). 
Derfor blev Natan sendt af sted for at minde David om, 
hvad Gud havde gjort mod ham – og hvad han nu havde 
gjort mod Gud.
Tal om, hvordan vi dømmer andre og os selv. ”Du er 
manden,” hørte David om sin egen dom. Tal om, hvor-
dan vi skal rammes af at dømme andre. David dømmer 
sig selv. Kender nogen den fornemmelse? 

Uopgjort synd holder os borte fra Jesus
Vi kan ikke være tæt ved Gud, hvis vi lever i bevidst 
synd, vi ikke vil gøre op med. Derfor skal vi handle og 
bekende vores fejl. Husk, Gud ser altid på os med sine 
kærlige øjne – også når vi gør noget, vi tror, ingen har 
set. Natan blev sendt af sted af Gud, fordi Gud elskede 
David. Sker det, at nogle sætter os i rette, så kan det 
også ske af samme grund; fordi de elsker os! 
Tal om, hvor vigtigt det er, at vi ikke er ligeglade med, 
hvad vores samvittighed siger os. 
Hvad betyder Guds kærlighed til dig – trods dine forker-
te handlinger?

Synd er ikke at kende Jesus 
”Det var synd,” siger vi, når bolden ikke rammer målet. 
Synd er at skyde forbi målet. Målet, som Gud har for 
ethvert menneske, nemlig at de skal leve sammen med 
ham. 
Men synd er, at vi ikke vil tro på, at Jesus kan frelse os, 
fortæller Bibelen. ”Synd er, at I ikke kender mig”, siger 
Jesus selv (Joh 16,10). Synd kan altså være den indstil-
ling, vi har til Gud, som afføder de forkerte handlinger. 
Vi tror måske ikke, at han eksisterer og har vendt ham 
”ryggen”.
Syndens konsekvens er, at vi ikke kan være sammen 
med Gud.
Derfor kom Jesus herned på jorden for at tage skylden 
for vores synd på sig (2 Kor 5,21).
Hvordan vil du forklare din ven, hvad synd er – og hvor-
for tilgivelsen er så vigtig?
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Bibeltime 6

Tilgivelse gør os glade
I Sl 51 ser vi, at David bliver glad, da han oplever, at Gud 
tilgiver ham.
Gud ønsker også at tilgive os, og heldigvis ønsker de 
fleste mennesker også at tilgive hinanden. Måske har 
juniorerne prøvet at komme for sent hjem, og de vidste 

det godt og var egentlig bange for at komme hjem, men 
far og mor sagde, det var i orden. Så bliver man lettet.
Tilgivelse gør os og andre glade.
Tal om, hvad tilgivelse eller mangel på tilgivelse kan 
gøre ved mennesker.
Læs Sl 51, som David skrev efter besøget af Natan.

ANDRE ELEMENTER

Bibelord – med en aktivitet
”Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfær-
dig, så han tilgiver os vore synder ” (1 Joh 1,9).

Aktivitet:
1. Giv alle deltagere en sten og noget kridt. Derefter 

tegnes et kryds på deres sten som symbol på synden. 
Læg stenen i vandet, mens huskeverset læres uden-
ad. Tag stenene op, og kridtet er væk.

2. Dans en sang fra Gospel-kids cd’en: Dyrebare dråber, 
nr. 8. Du inviterer til dit nadverbord. I omkvædet synges 
der: ”Når vi bekender vores synder, bliver vi renset.”

Bøn og tak
Kære Jesus, tilgiv os for, hvad vi har gjort forkert. Hjælp 
os til altid at sige undskyld i stedet for at skjule vores 
synd. Amen. 

Sangforslag 
fra “Syng med”:
Nr. 26: Gud har skabt jorden
Nr. 159: For så højt har Gud elsket verden
Nr. 161: Jesus er i går og i dag den samme

fra ”Fællessang”:
Nr. 77: Hvem er retfærdig?
Nr. 79: Hvem vil gi´ sit liv?
Nr. 82: Hvis vi rammes af uro

Hjælpemidler
Drama
Nutidshistorie om David.
Lav beretningen om David, som det ville have været i 
dagens Danmark 2016.
Del deltagere op i grupper på 5.
Hver gruppe laver en beretning/et optrin, der har den 
samme pointe som dagens tekst.
Eks:
Dreng stjæler slik i en kiosk.
Mand slår en anden ihjel.
Piger, der står og hvisker og lyver om en, der står uden-
for.
En, der kører for stærkt og kører over for rødt lys.
Osv.
"Natan" kommer forbi, hvad siger han?

Drama 
Stolen må ikke berøres 
Et dramastykke som viser, hvordan Jesus gør det muligt 
for os, at vi kan komme fri fra synden/stolen. Det er 
Jesus, som hjælper os med at komme fri, så vi kan være 
sammen med Gud. (Se id: M502) 

Levende fortælling
Vær David, og lad ham fortælle om hans forhold til Bat-
seba. (Se id: M502) 

At blive fristet
Tag en skål slik med, og snak med deltagerne om, hvad 
de ville gøre, hvis den skål stod frit fremme på et bord, 
og de havde fået at vide, at de ikke måtte spise af den?
Tal om, hvad det vil sige at blive fristet.
Hvad gør vi, når vi bliver fristet?
Hvad er det for ting, der kan friste os?

Kreativ bøn (juniorerne)
Lad juniorerne skrive en ting på en seddel, som de gerne 
vil tilgives for. Lav et bål, evt. i en gryde, og brænd sed-
len af som et symbol på, at synden er væk. Illustrer det 
ved at sætte et kors op i nærheden af bålet. Lad det ske 
under stilhed, og læs derefter bibelordet op i kor.

Dilemmaer om fristelse (Juniorerne)
Tag udgangspunkt i juniorernes hverdag og det, som de 
kan blive fristet til. 
Se to forslag her:
1. Paneldebat 

Juniorerne skriver (anonymt) situationer fra deres 
hverdag, hvor de kender til at blive fristet. Saml 
sedlerne sammen og udvælg et par stykker, hvor der 
gives råd til, hvordan man kan modstå at gøre det 
forkerte. Inviterer 3-4 personer, enten juniorerne, 
lederne eller nogle af bibelcampingens teenagere og 
voksne, som skal snakke om det foran juniorerne.

2. Gruppesnak 
Juniorerne får gruppevis et dilemma, som de skal 
svare på. Alt efter juniorernes antal, kan flere grupper 
få det samme dilemma. Til sidst kan dilemmaerne 
gennemgås, og hver gruppe kan byde ind på et råd til 
deres fristelse. (Se id: M502)
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Bønnestationer med tilgivelse
Lav forskellige bønnestationer, hvor det er muligt at 
bede om tilgivelse. Skriv fx noget på en sten med kridt, 
og kast den ned i en spand vand, eller skriv noget på en 
stykke papir, og brænd det på et bål. Vores synd er væk, 
Gud tilgiver og glemmer.

Kreativt maleark
Lad børnene tegne dagens maleark. Lim vat på skyerne, 
sæt små hjerter ved Davids hoved og lim et stopskilt 
mellem David og Batseba. 

Kreative kors
Lav forskellige kreative kors, som evt. kan udstilles i 
forbindelse med aftenmødet. 
Se forslag til kors ud af træ, gasbeton, ståltråd og perler, 
papir og meget på legekasse.dk. Skriv Kors i søgefeltet. 

Giv hver deltager en lille seddel, hvor de kan skrive dum-
me ting, de har gjort, og hæng dem op på et trækors. 
Jesus har taget alle vore synder med op på korset.

Fåret (gemmeleg)
Medbring et legetøjsfår (den fattiges eneste får). Én 
gemmer det, og resten skal finde det. Den, der først 
finder fåret, skal skynde sig at gemme det igen, mens 
resten leder. 

Øvrig inspiration
Se kreative bedeformer og ideer til løb med David (Id: 
M505 eller på legekasse.dk under løb om David).

KREATIVITET OG LEG
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Bibeltime 6

NOTATER

OPGAVER OG SVAR (BØRN 4 ÅR TIL 3. KL.)

”Klik ind”/en ”åbner”
• At tage en ting, der ikke er din. Hvad gør det ved dig?

• Brug jeres kroppe og se, hvor mange kors I kan lave på 
1 min. 

Krop, saks og papir
• Lav en tegneserie over Natans beretning.

• Dramatiser Natans beretning i en nutidig udgave. 

• Lær at slå korsets tegn for sig. Vores ”mærke” fra 
dåben.

Spørge-snakke-kasse
• Hvad tror du, David tænkte om sig selv?

• Hvordan tror du, David sagde undskyld til Gud?

• Hvordan kan man sige undskyld til nogen, man 
har gjort ked af det?

• Hvorfor er det svært at tilgive sig selv og andre?

• Hvordan får man sagt undskyld?

• Hvad sker der, hvis man begår en fejl og bare lader 
som ingenting?

• Hvorfor gør tilgivelsen os godt og glade?

• Hvordan tror du, David havde det, efter at han 
havde haft besøg af Natan?

• Hvad undrer du dig over i beretningen?

• Hvad fortæller den om Gud og mennesker?

• Hvad kan du godt lide ved David?

Opgaver/svar
1. Hvad gjorde David, som var forkert? (Brug bogstaver-

ne med *) 
Svar: Slog en mand ihjel.

2. Hvem fortalte David, at han havde syndet? 
Svar: Natan.

3. Hvad gjorde David? 
Svar: Bad om tilgivelse.

4. Tegn Davids ansigt, da han havde syndet, og da Gud 
havde tilgivet ham.

5. Tal om, hvordan vi har det, når vi har gjort noget for-
kert. 
Svarforslag: Dårlig samvittighed, dårligt humør, ondt 
i maven.

6. Hvem har betalt for vores synd? 
Svar: Jesus.

7. Tal om Jesus. Hvordan kan vi få tilgivelse?  
Svarforslag: Ved at tro på Jesus og bede ham om tilgi-
velse. Gud kan tilgive os, fordi Jesus døde på korset.

Tegning til farvelægning time 6
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Bibeltime 6

NOTATER

OPGAVER OG SVAR (JUNIORER 4.- 6. KL.)

”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.

Opgaver/svar 
Juniorhæftet 10-13 år:
1. David har slået Urias ihjel og syndet mod Gud. Han 

har... (Sæt bogstaverne rigtigt sammen) 
Svar: Dårlig samvittighed.

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! 
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! 
Svar: A – fup B - fakta C - fakta D – fup E – fakta  
F – fup G – fakta H – fup I – fakta

5. Find bibelordet:  
Svar: Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og 
retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os 
fra al uretfærdighed.

6. Tal om, hvad bibelordet betyder. Hvad vil det sige at 
bekende sin synd? 
Svarforslag: Tale ud med Gud om det, man har gjort 
forkert.  
Hvad vil det sige at blive renset for al uretfærdighed? 
Svarforslag: Blive syndfri over for Gud i kraft af Jesus.

Debatkassen
• Hvad betyder vores samvittighed, og hvilken 

funktion har den?

• Hvad kan der være sket, hvis vi har dårlig sam-
vittighed? 

• 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?

TEMA: Kong David – med link til NT
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TEKSTGENNEMGANG

SØNNEN ABSALOM OG DAVIDS DØD
Hør om en dreng, der begynder en hel borgerkrig imod sin far, 
men hov – pludselig sidder håret fast i en gren. Bemærk, at 
Gud bruger underlige metoder i sin historie.

Tekst:    2 Sam 15,1-6 +10-14; 17,1-4 + 14b; 18,5 + 9-17. 1 Kong 2,10.
Link til NT: Gud er historiens Gud og svigter ikke sine børn.

Ledertanker: Gud har overblik og planer. Oplever du det i din hverdag og i din livshistorie?
   Han styrer slagets gang, men gør han også det, der hvor du er?

Bibelteksten og linket til NT
David blev tvunget på flugt (15,14), hvilket Jesus også 
blev (Matt 2,13-14). David gik smertens vej og var for-
fulgt af sin egen søn, og Jesus måtte gå smertens vej til 
Golgata, da han var forfulgt af sit eget folk. Davids egen 
søn, Absalom, forrådte ham, og Jesus blev senere også 
forrådt af en af sine egne – nemlig disciplen Judas. Men 
midt i et svært liv havde David troen på Gud, der ikke vil-
le forlade ham. Her kunne David se frem til livet hjemme 
hos Gud – hvilket Jesus mange år senere gjorde muligt 
for ham på korset. Gud svigtede ikke David og svigter 
ikke os (Joh 6,37). 
Det er stort at tænke på, at Jesus skulle udgå fra denne 
slægt – fra Davids slægt (Luk 1,27).

Pointe: Gud hjælper og har overblikket, selvom man 
møder modgang.

Baggrund/sammenhæng 
Absalom var Davids højtelskede, men utaknemmelige 
søn. I et forsøg på selv at komme til magten vendte han 
israelitternes hjerte fra sin far til sig selv.
David var 70 år (2 Sam 5,4), og sønnen Salomo fortsæt-
ter i kongerækken. David holder en afskedstale (1 Kong 
2,1-11) til sin søn, hvor det centrale er at holde sig til 
Guds bud og Guds løfter.
Davids liv var til ende, og hans kongedømme blev en 
storhedstid for Israel. Hans brændende kærlighed til 
Gud gjorde ham til ”en mand efter Guds eget hjerte”, og 
han blev selv et forbillede på Jesus, som jøderne ventede 
skulle komme.

Leksikon
Muldyr: Krydsning mellem et hanæsel og en hoppe 
(hunhest). 

Fokuspunkter 
• Vi skal ikke lyve.

• Menneskers planer kommer til kort.

• Vi er elsket – selvom vi fejler.

Brug af sanser 
Se:  1. Medbring en kongekrone.
 2. Medbring et billede af en far og hans søn.
Høre:  Fortæl to historier, hvoraf den ene skal være   
 opdigtet. Hvem gennemskuer løgnen?
Røre:  Træk i tov, hvem vinder? Hør om to, der kæmper  
 om vinderpladsen.
Gøre:  ”Flygt – hurtigt ud af lokalet/teltet!”. Giv tilhørerne  
 en fornemmelse af, hvad det vil sige at skulle   
 flygte. (Alle flygter ud til et andet sted, hvor   
 andagten fortsætter).
 
Temagennemgang – uddybning af fokuspunkter

Tekst, pointer og sanser 
Fortællebogen
Læs eller fortæl fra ”Bibeltime 7”. (Se id: M505).

Vi skal ikke lyve
Fortæl om Davids søn Absalom, som ønskede sig sin fars 
magt (se ”Se 2” under ”Brug af sanser”). Han ville kæmpe 
om kongemagten (se ”Se 1” + ”Røre”). Derfor løj han (se 
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”Høre”) om sin fars dømmekraft, så folket på langt sigt 
skulle holde mere af ham end af hans far (15,1-6). Folket 
blev snydt og tabte deres hjerte til Absalom, selvom 
historierne ikke havde noget på sig (14,4+17+20). 
Han ville kæmpe imod sin far og fortalte, at han ville 
bringe Gud et takoffer i Hebron (15,7), men i stedet 
blev det startskuddet på en borgerkrig. Et oprør mod 
sin egen far, da hans tilhængere udråbte ham til konge 
(15,10-12). 
Tal om, hvordan vi kan bruge forkerte metoder til at til-
tuske os magt og ære. Hvilket bud overtrådte Absalom 
her?

Menneskers planer kommer til kort
Fortæl om Absaloms tilhængere, og hvordan han sætter 
sig på tronen i Jerusalem (16,15-22). David måtte flygte 
ud af slottet (15,13-14), men havde stadig tilhængere, 
der var klar til at flygte sammen med ham, selvom de 
kendte vilkårene (15,15-16) (se ”Gøre”). 
Absalom søger råd hos folk om, hvordan de skal få fat 
på David (17,1-4), men midt i det hele er Gud, og det er 
hans planer, der går i opfyldelse (17,14b). David og Absa-
lom går i krig mod hinanden, og selvom David gentagne 
gange siger, at de skal passe på hans søn (18,5), dør Ab-
salom på mærkelig vis (18,9-17). For selv om mennesker 

kan lægge planer og gøre, hvad de vil, så er det i sidste 
ende Gud, der bestemmer.
Tal om, hvordan Gud i beretningen fortæller om sin 
magt og viser os den.

Vi er elsket, selvom vi fejler – linket til NT
Fortæl, hvordan David sørger over tabet af sin søn. Må-
ske kan vi tænke, at det er mærkeligt, at David græd og 
græd, da han hørte budskabet om sin søns død, for den 
søn var ikke god ved sin far. Men beretningen fortæller, 
at uanset hvor meget ondt Absalom havde gjort, var han 
stadig Davids elskede søn. En fars kærlighed til sit barn 
forsvinder normalt ikke. Her bliver man elsket på trods 
af (19,7a). På samme måde med sønnen i lignelsen: Den 
fortabte søn (Luk 15,11-32). Uanset, hvad det er han 
havde gjort, så elskede hans far ham. Måske vil nogle 
opleve det modsatte her på jorden, men godt, at vi ved, 
at det er anderledes hos Gud. Her bliver vi nemlig elsket 
på trods af alle vore fejl og mangler. Han elsker os ube-
tinget. Det er da stort!
Fortæl om Davids død. Hans liv på jorden var til ende, 
men engang skal vi møde ham hos Gud på den nye jord. 
Den nye jord, hvor Gud bor.
Tal om, hvad det betyder, at vi er elsket af Gud - uanset 
hvad. Hvorfor elsker han os ubetinget? 

GRAV DYBERE TIL JUNIORERNE

Fokus på teksten: 
• Skriv juniorernes navne op – og deres fædres navne. 

Tal om, hvordan man kan have det med sin far. Tal om 
Absaloms forhold til David og omvendt.

• Tag en avis og find eksempler på, at mennesker til 
tider ingen midler skyr for at nå deres mål. Absalom 
jog sin egen far på porten.

Fokuspunkter
• Vi skal ære vore forældre.

• Gud har overblikket.

• Vi har altid et hjem at vende os til.

Temagennemgang - uddybning af fokuspunkter

Vi skal ære vore forældre
At have magt var steget Absalom til hovedet, så han helt 
glemte at ære sine forældre. Han ville ikke adlyde sin 
far, men derimod selv have magten. Selvom eksemplet 
er langt fra juniorernes hverdag, giver det anledning til 
at tale om, hvordan man i dag ærer sine forældre. Og 
hvordan ærer man dem, hvis ens forhold til dem er så 

langt ude, så man ikke synes, de er værd at ære? Hvor-
dan tackler man så det 4. bud af de 10 bud? 
Tal om, hvordan man ærer sin far, mor eller en voksen-
ven i dag.
 
Gud har overblikket
Gud ville ikke, at David skulle sættes fra kongemagten 
(18,31b). Derfor gjorde han det sådan, at Absalom tabte 
slaget – og hændelsen endte endda så ulykkeligt, som 
den kunne: Absaloms liv endte også. Om den kamp står 
der beskrevet at ”kampen bredte sig over hele egnen, og 
skoven fortærede den dag flere, end sværdet fortærede” 
(2 Sam 18,8). Sådan er det, hvor Gud viser sin magt. Der 
sker der ting, der ikke kan forklares. 
Tal om, hvordan vi i dag kan tro på og se, at Gud stadig 
har magten og overblikket.

Vi har altid et hjem at vende os til 
Det var ikke sjovt for David at vende hjem til Jerusalem. 
Selvom han havde vundet krigen, var han fuld af sorg, 
for nu havde han en søn mindre. Men hjem til Jerusalem 
kom han.
Vores liv på jorden bliver måske heller ikke kun sjovt. Vi 
kan møde modgang, som David gjorde, der tager livsmo-
det fra os. Men så er det godt at vide, at Gud altid er os 
nær. Han svigter os ikke, og i dybeste forstand er vores 
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ANDRE ELEMENTER

KREATIVITET OG LEG

Bibelord – med en aktivitet
David sagde: ”Herren er min klippe, min borg, min be-
frier, min Gud, mit bjerg, hvor jeg søger tilflugt” (2 Sam 
22,2).

Aktivitet
Sæt forskellige ord inkl. bibelordet på nogle klodser 
(fx fra klodsmajor) – og lad deltagerne danne dagens 
bibelvers.

Bøn og tak
Tak for livet, du har givet os – også når vi ikke helt 
forstår, hvad der sker, så er det godt at vide, at du har 
overblikket. Hjælp os i dag at leve efter din vilje. Amen.

Sangforslag 
fra ”Syng med”:
Nr. 59: Jeg vil selv gå foran
Nr. 151: Vi tæller én, to, tre
Nr. 197: Der er fest, sang og glæde

fra ”Fællessang”:
Nr. 10: Befal du dine veje
Nr. 34: Du har hånd om os
Nr. 137: Når jeg tænker på det nye sted

Hjælpemidler
De 10 bud
Læs ”de 10 bud” og se, hvordan de passer ind i teksten.

Fup og fakta
Skriv sandt og falsk på hver sin ende af lokalet. Giv for-
skellige udsagn og se, om deltagerne kan gennemskue, 
hvad der er sandt og falsk. David måtte opleve, at det, 
hans søn gjorde, var ”fup” og falsk (se id: M503).

”David! Hvad har du lært os?”
Beretningen om David er slut. Tag et stykke papir, og lad 

børn og juniorer illustrere, hvad David har lært dem – 
samlet eller hver for sig.

Øvrig inspiration
Se kreative bedeformer og ideer til løb med David (Id: 
M505 eller på legekasse.dk under løb om David).

”hjem” hos ham. Der kan vi altid komme, og vi kan altid 
vende os til ham. Det må vi aldrig glemme.

Tal om, hvad det betyder, at vi har ”hjemme” hos Gud. 
Hvordan tror du, at livet på den nye jord er?

TEMA: Kong David – med link til NTAndagt Time 7
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OPGAVER OG SVAR (BØRN 4 ÅR TIL 3. KL.)

”Klik ind”/en ”åbner”
• Alle skriver sin fars navn op. Tag en runde og sig et 

positivt ord, som man kommer til at tænke på, når 
man tænker på ens far. Tal om – om I tror, at Absalom 
kunne sige noget positivt om sin far. 

• Alle skriver sit eget navn op. Tag en runde og sig et 
positivt ord, som I tror, jeres far eller mor ville sige 
om jer. Tal om, hvorfor David hele tiden forsøgte at 
beskytte sin søn Absalom , der havde været så ond 
imod ham. 

Spørge-snakke-kasse
• Hvordan kan en søn være så ond mod sin far?

• Hvordan kan en far græde over sit barn, når bar-
net har været så ondt mod ham?

• Hvad har du lært om Gud og David i dag?

Krop, saks og papir
• Hvem laver det vildeste hår? Medbring skum, gel m.m.

• Lav ridekonkurrencer. Lav en kæphest og se, hvem der 
kommer helt og hurtigst igennem ”skoven”.

• Lav hjerter, hvor I skriver forældrenes navne på den 
ene side – og børnenes navne på den anden. Vi er som 
familie i hinandens hjerter. 

Opgaver/svar
Ingen, da det er en andagt. 

Tegning til farvelægning time 7

OPGAVER OG SVAR (JUNIORER 4.- 6. KL.)

”Klik ind”/en ”åbner”
• Vis en kongekrone. Hvilke tanker om magt giver den? 

Tal om, hvorfor mennesker gerne vil besidde magt.

• Klip et hjerte, skriv dine forældres navne i det. Hvor-
dan føles det? Hvorfor skal vi ære vores forældre?

Krop, saks og papir
• Lav en hurtig kamp. Hvem fanger hvem?

• Lav et par gode huskeregler, der kan hjælpe dig til at 
”ære din far og mor”!

Opgaver/svar
Ingen, da det er en andagt. 

Debatkassen
• Er der noget i beretningen, som du godt kan lide? 

Evt. hvad?

• Hvad tænker du om det, som Absalom gjorde?

• Hvad tænker du om det, som David gjorde?

• Hvad tænker du om det, som Gud gjorde?

• Kan du genkende noget i beretningen, der min-
der dig om din hverdag?
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TEKSTGENNEMGANG

DAVID SOM SALMEDIGTER
En konge, der fortæller, at han har brug for en hyrde! Underligt! 
Hør med, når han fortæller om, hvem han har valgt som hyrde.

Tekst:    Sl 23
Link til NT: Jesus er den gode hyrde.

Ledertanker: David skrev salmer. Hvordan udtrykker du selv dine inderste tanker 
   og følelser i forhold til Gud?
   Hvilken sangskat bærer du med i dit liv, og hvad vil du give videre? 
   Hvordan er Gud hyrde i dit liv? Hvordan oplever du hans omsorg og vejledning i 
   gode og svære dage? 

Bibelteksten og linket til NT
David fortæller om sit forhold til Gud, der er som en 
hyrde, der går foran ham og leder ham. Det hyrdebillede 
bruger Jesus også om sig selv, når han vil fortælle, hvem 
han er. Han siger om sig selv, at han er den gode hyrde, 
der sætter livet til for fårene (Joh 10,11 + 14-15 + 28).

Pointe: Jesus vil være vores gode hyrde. 

Baggrund/sammenhæng:
• Kong David gav udtryk for tanker og følelser igennem 

sange og salmer. 

• Salme 23 er et af de mest kendte og brugte tekstafsnit 
i Bibelen overhovedet. Salmen formidler tryghed og 
tillid til Herren på en ganske særlig måde. En tillidssal-
me, fordi den udtrykker ubetinget tillid til Herren som 
salmistens tilflugt og værn. David taler i salmen både 
til salmens bruger (sig selv), tilhørere (os) og til Herren. 

• Salmernes Bog er sandsynligvis den mest velkendte 
og elskede bog i Bibelen. Det er en skat, der formidler 
mere trøst og er rigere på billedsprog, hymner og digte 
end nogen anden bog, der nogensinde er sat på tryk. I 
visse henseender er den en miniatureudgave af selve 
Bibelen.  
Salmernes Bog blev skrevet over en lang tidsperiode, 
måske mere end 600 år. Et stort antal af salmerne blev 
forfattet og indsamlet af kong David, heraf navnet 
"Davids Salmer", men der blev også føjet mange til 
samlingen efter hans tid. Bogen blev både brugt af 
det israelitiske samfund og af enkeltpersoner, på 
samme måde som den bliver brugt i dag. Samfundet 

benyttede salmerne i forbindelse med deres offentlige 
tilbedelse. De blev både brugt til oplæsning og til fæl-
lessang, afhængig af situationerne. Nogle af salmerne 
blev skrevet med henblik på særlige gudstjenester, fx 
ved kongekroninger. 
Mange af salmerne var derfor salmer, hymner og sær-
lige vekselsange, der blev fremført af menigheden, kor 
eller begge parter i fællesskab, da israelitterne holdt 
meget af at synge vekselsange.

• Personlige salmer: Salmerne blev også benyttet i for-
bindelse med den personlige tilbedelse. De spænder 
næsten over hele det menneskelige følelsesregister 
og passer til enhver tænkelig situation. Det er salmer, 
der udtrykker taksigelse, klage, tilbedelse, bøn, sorg, 
lovprisning, bekendelse, anger og fordybelse. Salmer-
nes Bog er derfor en bog, der taler ind i alle situationer 
til alle tider med ord, der kan imødekomme alle vores 
behov. Den sætter ord på vores følelser.

• Jesus og Davids salmer: Jesus levede også med sal-
merne. Han citerede dem (fx i Mark 12,36 citeres Sl 
110,1, og Sl 22,1 citeres af Jesus på korset Matt 27,46), 
og han og disciplene sang salmerne. (Fx ”Lovsangen” 
(Sl 113-118) ved påskefesten). I Salmernes Bog findes 
flere tydelige profetier om Jesus. 
Vær bevidst om, hvad du vil fremhæve i denne andagt. 
Foretag evt. en prioritering af stoffet ud fra din mål-
gruppe.

Leksikon
Olie: Brugt til salvning af konger. Ligeledes til beskyttelse 
af huden mod det tørre klima samt ved sårbehandling. 
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At salve hovedet, så bægeret flyder over: Tegn på glæde 
og fest (Præd 9,7-8). David beskriver Herrens godhed og 
omsorg som overstrømmende. Et tegn på, at man beder 
Guds ånd være med personen. Det blev brugt, når man 
skulle indvie konger (fx som David oplevede det), profe-
ter og ypperstepræster, men også til salvning af syge. 
Bæger: Tegn på glæde og fest (Præd 9,7-8). David beskri-
ver Herrens godhed og omsorg som overstrømmende. 

Fokuspunkter 
• Vi kan sætte ord på følelser i sange og salmer.

• Herren er vores hyrde.

• Det er trygt at leve sammen med Gud.

• Gud er som en ven.

• Jesus er den gode hyrde.

Brug af sanser 
Se:  1. Medbring en salmebog. Hvem mon har skrevet  
 alle de salmer? Medbring Bibelen og tal om 
 Bibelens salmebog - Davids salmer.
 2. Medbring et legetøjsfår. Hvorfor har fåret brug  
 for en hyrde?
Høre:  Hvad kan gøre os utrygge i vores liv? Fx krig,   
 drab, mørke, at være alene, onde drømme,  
 drillerier, døden osv. Tal om, hvad der kan gøre   
 os trygge. Fx voksne, der hjælper, en kærlig   
 hånd, en hjælpende mand, et lys, et knus osv.   
 Mød en salmedigter, der har skrevet en salme   
 om, hvor han finder sin tryghed. Nemlig hos Gud.
Røre:  Bibelens salmebog. Find Salmernes Bog i Bibelen.
Gøre:  Tal om, hvad man kan udtrykke i en sang, fx af   
 glæde, sorg, tanker, bekymring, at sætte ord   
 på noget der er inden i en, udtrykke en bøn osv.   
 Sådan digtede David. Digt et par linjer til en sang  
 om Gud, og hvad han betyder for os, fx Gud er   
 mig nær – han er altid her. Osv. 

Temagennemgang – uddybning af fokuspunkter

Tekst, pointer og sanser 
Fortællebogen
Læs eller fortæl fra Andagt - time 8. (Se id: M505).

Vi kan sætte ord på følelser i sange og salmer
Fortæl, hvordan David skrev og digtede, som mennesker 
op igennem tiden altid har gjort det og stadig gør det 
(se ”Gøre” under ”Brug af sanser”). (Henvis evt. til nogle 
særlige sange, der er oppe i tiden). Lav et resumé over, 
hvem David var, og hvad han udrettede i sit liv med 
baggrund i fortællebogen og bibeltimerne. Fortæl, hvor-
dan den lille hyrdedreng blev udvalgt til konge, kom i 
kongens tjeneste, og hvordan han dræbte Goliat. Hvilket 
venskab han havde med Jonatan, og hvordan han fejlede 
ved at tage Batseba som sin kone. Selvom David havde 
en stor tro og store oplevelser med Gud, så viser hans 

historie, at han også havde fejl og fristelser i sit liv. Selv-
om han var konge, havde han brug for Guds nærvær og 
tilgivelse. Gud elskede David - som han elsker os - og han 
gav ham altid nye chancer. Livet med Gud satte han ord 
på, og teksten giver os et indblik i det og alle hans tanker. 
Hans nedskrevne ord og formulerede bønner er vi så hel-
dige at have i Bibelens salmebog (se ”Se 1” og ”Røre”). 
Tal om, hvad vi nu har lært af David. Hvad fortæller hans 
liv og digtning om Gud?

Herren er vores hyrde
Dyk ned i Davids mest kendte salme (Sl 23). Fortæl, hvor-
dan den salme er brugt op igennem tiden – også af Jesus.
Fortæl om hyrdebilledet, hvor hyrden er tæt på fårene 
(se ”Se 2”) og fortrolig med dem. Han kender den bedste 
vej, de kan gå, leder dem til godt græs og frisk vand. Han 
passer på dem, værner dem mod farer, leder efter dem, 
hvis de er væk osv. Hyrden går foran alle sine får og kal-
der dem ved navn. Han ser ikke på hele mængden, men 
ser hvert enkelt lille får med sit omsorgsfulde og kærlige 
blik. Han ser, om de trives og har det godt, og ønsker, at 
de skal være trygge. 
David kendte om nogen hyrdesituationen fra sit eget 
liv (1 Sam 16,11; 17,34-37). David siger: ”Herren er min 
hyrde, jeg lider ingen nød.” (Sl 23,1), og det viser hans 
oplevelse af, hvem Gud er for ham, og hvad Gud betyder 
i hans hverdag. Det er ikke uden grund, at hyrdebilledet, 
der er et intimt og fortroligt billede, tit er brugt om Gud. 
David ved, hvad det betyder, at fårene har en god hyrde, 
så de kan finde godt græs og vand, og at hyrden ikke lø-
ber væk, når ulven kommer. Gud er som sådan en hyrde 
for David – en påstand, som han beskriver her i salmen.
Tal om, hvordan man kan have et så personligt forhold 
til Gud og turde fortælle andre om det. 
Tal om, hvordan Gud konkret sørger for os. Hvor ser vi 
hans gode gaver og omsorg... i hverdagen?

Det er trygt at leve sammen med Gud
David skriver, at han ikke har lidt, lider ikke og vil ikke 
komme til at lide nød! Det er da en påstand! Mon det 
er sådan, når man følges med Gud? Lider man så ikke 
nød? Møder vi ikke uhyggelige og svære ting, der gør os 
utrygge og bange? 
Ikke at "lide nød" er ikke det samme som at have lette 
dage. David har også oplevet svære, utrygge og uover-
skuelige dage - men trods det har han alligevel oplevet, 
at Gud var midt i det hele, han har altid sørget for ham. 
Han har hjulpet ham og beskyttet ham. Han har vist ham 
hans synder, er begyndt forfra med ham osv. 
Gud vil altid det bedste for os. Han vil hjælpe os til et 
godt liv og vise os, hvordan vi skal leve, så det bliver 
bedst for os og dem, vi er sammen med. Han leder os ad 
rette veje. Selvom vores liv måske bliver svært, så holder 
han sine løfter om, at han altid vil være hos os - og med 
os. Det er tryghed. 
Tal om, hvorfor det er trygt at tro på Gud og følges med 
ham i livet.
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Gud er som en ven 
I vers 5 og 6 skildres Gud ikke blot som en omsorgsfuld 
hyrde, men også som en personlig ven. I Bibelen er det 
at holde måltid et udtryk for fællesskab (1 Mos 19,3. Luk 
15,2. 1 Kor 5,11), og indbydelse til gæstebud eller fest 
er indbydelse til at spise sammen – et billede på sandt 
venskab. 
Herrens omsorg bliver her et måltid i fællesskab for 
øjnene af fjenderne. De kan ikke nå ham i Herrens hus. 
Sådan havde David ofte oplevet Guds omsorg og værn.
At hovedet salves med olie, og bægeret flyder over, er 
tegn på glæde og fest (Præd 9,7-8). David beskriver Her-
rens godhed og omsorg som overstrømmende. 
At have Gud som hyrde betyder et liv i tryghed og be-
vidstgørelse om, at uanset hvad der sker, så har Gud "fat 
i den lange ende". Sådan er det alle dage. Og ”alle mine 
dage” (v.6) betyder hver dag i mit liv. 
Tal om, hvad vi kan og skal bruge Gud til.

Jesus er den gode hyrde - linket til NT
Jesus brugte også hyrdebilledet om sig selv. Han sagde: 
"Jeg er den gode hyrde, den gode hyrde sætter sit liv 
til for fårene” (Joh 10,11). ”Jeg er den gode hyrde, jeg 
kender mine får, og mine får kender mig” (Joh 10,14-
15). ”Jeg er hyrden, som giver fårene evigt liv, og de skal 
aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af 
min hånd” (Joh 10,28).
David kendte Herren som hyrden, men Sl 23 bekræftes 
på en ny måde i Jesus. Han har omsorg og magt som den 
store hyrde - og i hans hus skal hans folk bo alle dage, 
både i nutid og fremtid (evigheden). 
At hyrdebilledet overføres i NT på Jesus og bruges af ham, 
viser blot, hvem han var (Matt 2,6. Joh 10,11. 1 Pet 2,25). 
David kendte Herren som hyrden (se bibelordet), men Sl 
23 bekræftes på en ny måde i Jesus. Han har omsorg og 
magt som den store hyrde, og i hans hus skal hans folk 
bo alle dage, både i nutid og fremtid - ja, i evigheden. 
Tal om, hvad det vil sige, at Jesus er vores gode hyrde. 
Hvorfor har vi brug for ham?

GRAV DYBERE TIL JUNIORERNE

Fokus på teksten 
• Digt et vers om noget, der er på din ”inderside”.

• En får bind for øjnene, en anden leder vedkommende 
rundt på en forhindringsbane. Vi har brug for en, der 
kan vise vej, når vi selv er blinde, men har vi også brug 
for en til at vise vej i livet?

Fokuspunkter
• Gud vil lede dig på rette vej.

• Gud vil have fællesskab med dig.

• Gud er med os alle slags dage.

• Vi skal bo i ”Herrens hus”.

Temagennemgang - uddybning af fokuspunkter

Gud vil lede dig på rette vej
Vi kan betragte vores liv som en lang vandring. Selvom 
vi har gode intentioner om at ville leve vores liv med 
Gud, kan vi alligevel opleve, at det kan være svært at 
finde vejen og træffe de rette valg. Gud vil - som hyrden 
- vandre med os og sørge for at vise os den vej, der fører 
til ”Herrens hus” (v.6). Og hvis vi er ved at komme på 
afveje, vil han forsøge at genne os tilbage ad den rette 
vej, hvis vi vil. Vi vil ikke kunne se hele vejen/stien tyde-
ligt for os, som man heller ikke kan se stien i det grønne 
græs, men vi må bede Gud om at vise os vejen skridt for 
skridt. Kommer vi på afveje, må vi lade os lede tilbage 
og ikke i trods gå vore egne veje. Når Gud vil gå med os, 
er det ikke, fordi vi har fortjent det, men fordi han elsker 

os og har valgt at sende Jesus, så det blev muligt.
Tal om, hvordan Gud kan lede os i valg og prioriteringer i 
livet. Hvordan opleves Guds ledelse konkret i hverdagen?

Gud vil have fællesskab med dig
Når Gud vil ”dække bord” for os (v.5), signalerer han, at 
han vil have fællesskab med os. Han vil være vores ven 
og sørge for, at vor fjende (Djævelen) ikke kan gøre os 
noget. (Lav en parallel til nadveren, hvor Gud også dæk-
ker bord for os og indbyder til fællesskab). Gud ”salver 
vores hoved med olie”, dvs. at han lader sin Helligånd 
hvile over os, og han vil fylde vores ”bæger i overflod”. 
Med det vil han signalere, at han har uendeligt meget at 
give os, hvis vi bare vil tage imod det.
Tal om, hvad dagligt fællesskab med Gud betyder. Hvad 
er det, Gud gerne vil give os i ”overflod”?

Gud er med os alle slags dage
David siger: ”For du er hos mig” (v. 4c). Det er et løfte 
om, at Gud er med os alle vore dage. Han vil give os, 
hvad vi behøver af nærvær, trøst og omsorg – også i de 
svære dage. Han vil passe på os. David er selv et eksem-
pel på, at Gud var med ham alle former for dage, og at 
det kan betale sig at dele livet med Gud – også når dage-
ne er svære. Når vi går i ”mørkets dal” (v.4), dvs. når der 
er noget, der truer vores liv (fysisk som åndeligt), lyder 
løftet om, at Gud vil gå med os. Med sin stok (v.4) vil han 
forsvare os mod Djævelens ondskab, og han vil trøste os, 
når vi har brug for det. Vi kan derfor trygt overlade vores 
liv til Gud og vide, at vi er i de bedste hænder.
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Tal om, hvad det vil sige at have ”sure” og svære dage. 
Hvordan mærker vi, at Gud passer på os, når vi kun 
oplever nød og død? Holder Gud da ikke sit løfte?

Vi skal bo i ”Herrens hus”
Til sidst i salmen bliver vi bekræftet i, at Gud altid vil 
være med os. Det gælder både i livet her på jorden, men 

også i evigheden, når han skaber den nye jord (v.6). Vi 
skal bo i ”Herrens hus”. Selvom vi ikke har fortjent det 
eller fortjent al hans godhed, kan vi glæde os til at være 
sammen med ham i evigheden. Det har Jesus sørget for. 
Han var og er en af de gaver, som Gud gav os.
Tal om, hvordan du tror, der er i ”Herrens hus”. Hvad 
glæder du dig mest til?

ANDRE ELEMENTER

KREATIVITET OG LEG

Bibelord – med en aktivitet
”Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød” (Sl 23,1).

Aktivitet: Salmeværksted.
Del deltagerne i grupper. Lad dem lave kristne sange og 
salmer. Udgiv evt. nogle nye sange/salmer på kendte me-
lodier, som bibelcampingdeltagerne kan få med hjem.
Lav forskellige vinkler på emnet fra bibelordet: Guds 
ven, Guds barn, Jesus – min hyrde, Jeg – et får osv.

Bøn og tak
Tak, Jesus, fordi du er min gode hyrde og ven, der vil 
hjælpe mig i mit liv. Tak, fordi du altid er ved siden af mig, 
selvom jeg ikke kan se dig. Lad mig aldrig glemme dig.
(Davids salmer var bønner til Gud. Vi har også mange 
sange, som er bønner, der er inspireret af David. Syng fx 
”Jesus, Jesus, du er hyrden” (”Syng med” nr. 126), og lad 
det være dagens bøn).

Sangforslag 
fra ”Syng med”:
Nr. 59: Jeg vil selv gå foran
Nr. 60: Du er en hver dag - Hverdags Gud

Nr. 114: Jeg går på livets vej
Nr. 126: Jesus- Jesus, du er hyrden

fra ”Fællessang”:
Nr. 32: Du har hånd om os
Nr. 51: For kun hos Gud
Nr. 84: Hvor går jeg hen

Hjælpemidler
Hyrden
Tegn evt. en stor hyrde, og forklar Gud som hyrden ud 
fra tegningen. Skriv stikord til, hvordan hyrden er. Tegn 
de ting, han har med, hans opgaver osv.

Gør det godt for…
Lad deltagerne slappe af på bløde tæpper/dyner, mens du 
afspiller Hyrdesalmen – Sl 23. (Findes i mange udgaver på 
Youtube, fx ”The Lord’s My Shepherd” af Stuart Townend). 
Alternativ: Læs beretningen Fodspor i sandet. Slut ”well-
ness-tiden” af med saft, kage m.m. (Se id: M504).

Powerpoint
Powerpoint over Sl. 23 med fotos. (Se id: M504).

Hyrdens tryghed
Udvælg en som fanger og en som hyrde. Hyrden gemmer 
sig, og det gælder om at finde denne, og lægge sig ved 
siden af vedkommende – inden man bliver fanget. Hos 
hyrden er tryghed og ”helle”.

Sangdyst
Lav en sangkonkurrence hold mod hold. Fx sange, der 
begynder med et bestemt bogstav.
- Hit med sangen, Tegn en sang, en tegning med forskel-
lige ting på, der illustrerer forskellige kristne børnesan-
ge, som skal gættes osv.

Salme 23 med kroppen 
Lad juniorerne være med på en gåtur, hvor I går rundt 
i jeres lokaler og i udendørsarealer, mens I gennemgår 
Salme 23. Ved de forskellige vers vil juniorerne kunne få 
deres krop og sanser i brug.
Se forslag til aktiviteter med kroppen og sanser på bila-
get. (Se id: M504).

Øvrig inspiration
Se kreative bedeformer og ideer til løb med David (Id: 
M505 eller på legekasse.dk under løb om David).

Andagt Time 8 TEMA: Kong David – med link til NT



BIBELCAMPING 2016
LEDERARK

53soendagsskoler.dk
BESØG

OPGAVER OG SVAR (BØRN 4 ÅR TIL 3. KL.)

”Klik ind”/en ”åbner”
• Alle ligger ude på græsset, kigger op på himlen i 

stilhed i x-antal minutter. Hvordan er det at ligge på 
”grønne enge”?

• Skriv alle de sange op, som børnene kommer i tanke 
om, der handler om emnet. Udvælg nogle, der synges. 

Spørge-snakke-kasse
• Hvorfor tror du, at denne salme er det mest læste 

stykke i Bibelen?

• Hvad fortæller salmen om David?

• Hvad fortæller salmen om Gud?

• Hvad kan vi bruge en hyrde til?

• Hvorfor sammenlignes mennesker med et dumt 
får, der ikke kan finde vej af sig selv?Tegning til farvelægning time 8

OPGAVER OG SVAR (JUNIORER 4.- 6. KL.)

”Klik ind”/en ”åbner”
• Alle ligger ude på græsset, kigger op på himlen i stil-

hed. Hvordan er det at ligge på ”grønne enge”? Tal om, 
hvad de ”grønne enge” kan være i dag.

• Digt sange. Tal om, om nogen har prøvet at digte san-
ge. Gruppevis forsøges der på kendte melodier.

Krop, saks og papir
• Tillidsøvelser. Lav forskellige tillidsøvelser, og lad junio-

rerne afprøve, hvad tillid faktisk betyder, og hvor svært 
det kan være at vise andre tillid. David viste Gud tillid. 

• Skriv alle de sange op, som juniorerne kan. Hvilken 
stor sangskat de bærer med! Sæt x ved de sange, der 
minder om dagens tekst, og syng dem evt.

Opgaver/svar
Der er ingen opgaver og svar, da det er en andagt.
Illustration. Giv juniorerne et stykke papir, og lad dem il-
lustrere noget fra dagens tekst, fx med naturmaterialer.

Debatkassen
• Hvordan er det at have en vejviser, hvis man ikke 

selv kan finde vej? 

• Hvornår er det let/svært at stole på vedkommen-
de, der kender vejen? 

• Hvordan kan Gud være en slags vejviser?

• Hvad undrer du dig over, når du hører Sl 23?

• Hvad undrer du dig over, når du hører, at Gud er 
som en hyrde, og du er et får.

• Hvad undrer du dig over, når du hører, hvordan 
Gud er?

• Hvad kan man bruge salmen til i dag?

Krop, saks og papir
• Ønskekoncert. Tag sangbogen frem. Lav ”ønskekon-

cert”, og lad evt. børnene fortælle, hvorfor de godt kan 
lide at synge de udvalgte sange.

• Lav et får og skriv dit navn på fåret.

• Tegn en hyrde, klip ud, sæt på pap og skriv ”Jesus” på 
hyrden.

Opgaver/svar
Der er ingen opgaver og svar, da det er en andagt.
Maletegning. Giv børnene et stykke papir, og lad dem 
tegne, hvad de kan huske fra dagens tekst.
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