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Noen	leirbarn	glemmer	jeg	aldri.	En	av	dem	var	11	år	gammel	og	på	leir	for	første	gang.	Han	kjente	
ingen,	hverken	ledere	eller	deltagere,	og	Bibelen	var	også	en	forholdsvis	ukjent	bok.	Vi	hadde	en	flott	
leir	og	gjorde	mange	artige	ting	sammen.	Ved	det	siste	måltidet	ble	jeg	sittende	å	prate	med	ham	og	
jeg	spurte:	«Hva	har	vært	det	beste	med	leiren?»	Svaret	hans	overrasket	meg.	«Det	beste	med	
leiren»	sa	han	og	tenkte	seg	litt	om,	«det	har	vært	klatringen	og	at	dere	har	lært	meg	å	be.»	«Har	du	
bedt	før?»	spurte	jeg.	«Nei,	aldri!»	svarte	han,	«men	nå	vil	jeg	be	når	jeg	legger	meg	om	kvelden	og	
hver	dag	når	jeg	går	til	skolen.»	

Bønnemuligheten	er	en	av	skattene	i	kristenlivet.	Vi	har	en	som	kjenner	oss,	bryr	seg	om	oss	og	vil	høre	
på	oss,	uansett	hvordan	dagen	vår	er.	Det	er	en	rikdom.	Dessverre	er	det	mange	barn	som	ikke	kjenner	
Jesus,	som	ikke	kan	å	be	og	som	tror	de	må	bære	alt	alene.	Noen	av	disse	kan	vi	være	så	heldige	å	få	
på	leir.	Eller	vi	kan	få	barn	som	er	vant	til	bønn	fra	hjemme,	men	som	trenger	påminnelser	om	at	de	
også	selv	kan	bruke	denne	muligheten.	Jeg	tror	det	er	viktig	å	lære	barn	å	be	og	derfor	har	vi	denne	
gangen	valgt	BØNN	som	emne	for	bibeltimene.	Mitt	håp	og	mitt	ønske	er	at	vi	kan	være	med	å	lære	
og	inspirere	barna	til	å	be,	slik	at	bønnen	kan	bli	en	naturlig	del	av	livet	deres.		
	
Jeg	 er	 glad	 i	 bibelfortellingene	 og	 liker	 å	 ha	 dem	 som	 utgangspunkt	 når	 jeg	 underviser.		
Som	fortellingshjelp	har	jeg	foreslått	en	fortellingskurv,	der	du	har	med	deg	ulike	gjenstander	som	du	
viser	frem	etter	hvert	som	fortellingen	går	fremover,	og	noen	dramastykker	der	ulike	personer	har	en	
monolog.	Hvis	du	heller	ønsker	å	fortelle	bibelfortellingene	ved	hjelp	av	bilder,	flanellograf,	malerkost	
eller	noe	annet,	står	du	selvsagt	fri	til	å	bytte	ut	drama	eller	fortellerkurv	med	din	egen	fortellermåte	
som	du	er	fortrolig	med.		
	
Opplegget	 består	 av	 3	 bibeltimer	og	 en	bønnevandring.	 I	 tillegg	har	 vi	 forslag	 til	 tema	 for	 2	 andre	
kveldssamlinger,	og	bønnetips	til	hvordan	du	kan	be	sammen	med	barna.	Tipsene	er	hentet	fra	serien	
Maks	Hjelp,-	et	andakt	og	aktivitetsopplegg	for	barnegrupper	utgitt	av	NLM	Ung.	
	
Bruk	Bibelen	aktivt	under	samlingen!	Ha	den	synlig	fremme	når	du	forteller	og	la	barna	slå	opp	i	minst	
ett	skriftsted	på	hver	bibeltime.	Det	er	viktig	at	barna	får	øve	på	dette	og	blir	vant	til	å	bruke	Bibelen.	
Bruk	god	tid	og	husk	at	noen	aldri	har	slått	opp	i	en	Bibel	før	og	trenger	mye	hjelp.		
	
Ha	gjerne	en	aktivitet	eller	en	gruppesamling	etter	bibeltimen.	Det	kan	gi	gode	samtaler	med	barna	
og	mulighet	til	refleksjon,	undring	og	spørsmål.	Kanskje	kan	det	være	en	ide	å	dele	inn	i	små	grupper	
som	kan	be	sammen,	skrive	bønner	på	plakater	eller	jobbe	med	bønn	på	andre	måter?		
	

TAKK	for	at	du	stiller	opp	og	har	bibeltime	på	leir!	Det	er	en	veldig	viktig	oppgave.	Plukk	og	bruk	det	
du	vil	av	opplegget	og	gjør	det	til	ditt	eget.	Jeg	håper	at	du,	gjennom	å	jobbe	med	bibeltekstene	selv,	
kan	få	se	det	store	i	at	den	allmektige	Gud	kjenner	oss,	er	interessert	i	oss	og	vil	høre	på	oss.	

Har	du	mulighet,	anbefaler	vi	at	du	finner	en	eller	flere	personer	som	er	villige	til,	både	i	forkant	og	
under	leire,	å	være	med	og	be	for	leiren	generelt	og	for	bibelsamlingene	spesielt.		

Lykke	til	med	forberedelsene	og	må	Gud	velsigne	deg	rikt	tilbake!	

	

Hilsen		

NLM	Ung	

v/Inger	Strangstad	
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Innhold:	
	

Innledning		 	 	 	 	 s.	2	

Oversikt	over	emnene		 	 	 s.	3	

1.	Bibeltime	 	 	 	 	 s.	4	

2.	Bibeltime	 	 	 	 	 s.	9	

3.	Bibeltime		 	 	 	 	 s.	14	

Bønnevandring	 	 	 	 s.	19	

Tips	til	bønn	med	barn		 	 	 s.	20		

	

Oversikt	over	emne	
1.	Kveldssamling.		
Begynne	på	tema	bønn.	Barna	bør	få	høre	at	bønn	er	å	snakke	med	Gud	og	at	vi	mennesker	
har	hatt	den	muligheten	fra	første	skaperdag.	Sammen	kan	dere	se	på	Bibelvers	som	viser	at	
vi	kan	fortelle	alt	til	Gud.	(Når	vi	er	glad:	når	vi	er	takknemlige:	når	vi	er	lei	oss;	når	vi	er	
bekymra;	osv.)	

	
1.	Bibeltime	
Fadervår.	Jesus	har	lært	oss	å	be.	Her	ser	vi	på	de	ulike	leddene	i	bønnen	og	hva	de	betyr.		
2.	Kveldssamling		
Bønnevandring	

	
2.	Bibeltime:		
Guds	bønnesvar	er	som	et	trafikklys.	Han	sier	ja,	nei	eller	vent.	Vi	bruker	3	ulike	
bibelfortellinger	for	å	illustrere	dette:	Elia	og	Baalgudene	på	Karmelfjellet,	Lasarus	og	
Israelittene	i	Egypt.		

	
2.	Kveldssamling	
La	lederne	fortelle	om	sine	erfaringer	med	bønn.	Kanskje	kan	de	fortelle	om	en	gang	de	fikk	
bønnesvar	eller	en	gang	de	fikk	et	annet	svar	enn	forventa?	La	også	barna	få	komme	med	
bønneemner	og	be	for	dem.	Her	kan	dere	bruke	tips	fra	avsnittet	«Tips	til	bønn	med	barn»		
3.	Bibeltime	
Peter	som	blir	reddet	av	en	engel	mens	de	kristne	ber,	overraskende	bønnesvar	og	hvordan	
vi	skal	forholde	oss	til	Guds	«neisvar.»	Himmelhåpet.	
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1. Bibeltime	
	

Emne:	Jesus	har	lært	oss	å	be	

Bibeltekst:	Lukas	11,1-4/	Matteus	6,	7-13	

Utstyr/	forberedelse:	Skriv	Vår	Far	på	en	plakat	eller	lag	en	powerpoint	med	de	ulike	
bønnene	på.	Avklar	med	en	hjelper	om	innledningen.	Finn	frem	tingene	du	trenger:	et	stort	
lys,	en	pidestall	med	hvit	duk,	globus/verdenskart,	avis,	brød,	kors,	et	eple	og	en	ring.	

Innledning:	

En	hjelper:		

Ha	med	telefonen	og	ring	til	noen.	–	Lat	som	om	du	kun	får	opptatt	signal,	men	si	at	
du	trenger	noen	å	snakke	med	akkurat	nå,	tenk	deg	om	og	ring	en	annen	venn.	Han	
tar	ikke	telefonen	og	du	hermer	etter	svareren:	«Jeg	kan	dessverre	ikke	ta	telefonen	
akkurat	nå,	men	legg	igjen	en	beskjed	etter	pipetonen.	Piiiiiip!»		
Ring	den	første	vennen	igjen,	men	der	er	det	fortsatt	opptatt	signal.	Sett	deg	ned	
med	hode	i	hendene	og	si:	«Ingen	har	tid	til	å	høre	på	meg!»	

Taleren	kommer	inn,	klapper	hjelper	på	ryggen	og	sier:		
	 Jeg	kjenner	en	som	har	tid.	Jeg	vet	om	en	bestevenn	som	det	er	gratis	å	ringe	til,	som	
	 alltid	har	tid	til	å	prate	og	som	du	aldri	får	noe	opptattsignal	fra,	ja	faktisk	så	trenger	
	 du	ikke	telefon	heller	for	å	snakke	med	han.	(Hjelper	ser	tvilende	ut.)	
	 Er	det	noen	som	vet	hvem	jeg	tenker	på?	

Jesus!		

Jesus	har	alltid	tid.	Han	vil	alltid	høre	på	oss,	ja	når	livet	er	fint	og	vi	er	kjempeglad,	
når	livet	er	vondt	og	vanskelig	og	vi	er	kjempelei	oss	eller	når	livet	føles	urettferdig	og	
vi	er	sinte.	Uansett	sinnsstemning,	så	vil	han	høre	på	oss	og	han	har	tid.	Ikke	trenger	
vi	telefon	heller.	Vi	kan	bare	snakke	rett	ut	i	lufta,	så	hører	Gud	oss,	eller	vi	kan	bare	
tenke	hva	vi	vil	si	inni	oss,	så	vet	han	det.	Det	er	flott	å	ha	en	slik	bestevenn.		

Hjelper:	Dette	høres	bra	ut!	Den	vennen	vil	jeg	ha.	

Taler:		 Sett	deg	her	og	hør	på	du,	så	skal	jeg	fortelle	mer.	

	

Hoveddel:	

Vet	dere	at	når	Jesus	gikk	omkring	på	jorda,	så	ba	han?	Flere	stedet	i	Bibelen	kan	vi	lese	at	
Jesus	ba.	Noen	ganger	var	det	godt	å	være	alene	når	han	skulle	be,	da	kunne	han	for	
eksempel	gå	opp	i	fjellet	(Luk	6,12)	Når	han	skulle	utrette	noe	så	ba	han.	–	Dere	har	kanskje	
hørt	om	den	gangen	Jesus	og	disiplene	hans	var	på	et	litt	øde	sted	og	mange	mennesker	
hadde	fulgt	etter	dem	for	å	høre	hva	Jesus	sa.	Etter	hvert	ble	alle	sultne,	men	det	var	ingen	
som	hadde	tenkt	på	å	ta	med	seg	noen	niste,	bare	en	liten	gutt.	Han	hadde	med	seg	to	fisker	
og	fem	brød.	Det	fikk	Jesus.	Da	ba	Jesus	en	bønn	(Mark	6,	41).	Etterpå	sa	han	disiplene	skulle	
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begynne	å	dele	ut	mat	av	guttens	nistepakke.	Det	var	nok	litt	rart	for	det	var	5000	menn	der	
og	damer	og	barn	i	tillegg.	Det	var	jo	alt	for	lite	mat	til	så	mange.	Men	de	gjorde	som	Jesus	
sa,	og	begynte	å	dele	ut.	–	og	vet	dere	det	var	mat	til	alle	og	det	ble	til	og	med	mange	kurver	
mat	til	overs	når	de	var	ferdige.		

Bønn	var	viktig	for	Jesus	og	i	Bibelen	kan	vi	lese	at	han	noen	ganger	ba	hele	natten.	Så	viktig	
var	det	for	han	å	snakke	med	Gud.	(Luk	6,12)	

Disiplene	så	at	bønn	var	viktig	for	Jesus.	En	gang	han	var	ferdig	med	å	be,	spurte	en	av	
disiplene	han:	«Herre	lær	oss	å	be!»	(Luk	11,1)	Og	da	lærte	Jesus	dem	en	bønn.	Den	bønnen	
var	kort.	Den	består	av	kun	8	setninger	eller	bønner.	Og	helt	siden	den	dagen	har	denne	
bønnen	blitt	bedt	av	vennene	til	Jesus.	Fortsatt	bes	denne	bønnen,	og	den	blir	bedt	daglig	
over	hele	verden	og	på	ulike	språk.	Vi	kaller	bønnen	for	Fader	Vår	eller	Vår	far.	Kanskje	er	
det	noen	av	dere	som	kan	den?	Den	er	slik:	(vis	bønnen	på	power	point	eller	plakat).	

Vår	Far	i	himmelen!	
La	navnet	ditt	helliges.	
La	riket	ditt	komme.	
La	viljen	din	skje	på	jorden	slik	som	i	himmelen.	
Gi	oss	i	dag	vårt	daglige	brød,	
og	tilgi	oss	vår	skyld,	slik	også	vi	tilgir	våre	skyldnere.	
Og	la	oss	ikke	komme	i	fristelse,	
men	frels	oss	fra	det	onde.	
For	riket	er	ditt	og	makten	og	æren	i	evighet.	

Vi	kan	be	med	egne	ord	også.	Allikevel	er	det	noen	ganger	fint	å	kunne	be	med	ferdige	
ord.	Da	er	det	fint	å	be	Vår	Far.		Men	skjønner	vi	egentlig	hva	vi	ber	om?	

1.)	
Vår	far	i	himmelen	
	
Den	første	bønnen	i	Fadervår	sier	noe	om	hvem	vi	ber	til.	Det	er	ingen	hvem	som	helst	men	
Gud	som	er	i	himmelen.	Jesus	kaller	han	selv	for	far	men	omtaler	han	også	som	vår	far	(for	
eksempel	Matt	5,48).	Vi	kan	få	kalle	Gud	for	far	eller	pappa.	
Bønnen	starter	med	«Vår	Far	som	er	i	himmelen»		
Akkurat	som	et	lite	barn	forteller	sine	foreldre	alt,	både	det	som	gjør	vondt	og	det	som	
gleder	kan	vi	få	fortelle	alt	til	Gud.	Trygt	og	med	full	tillit	kan	vi	være	hans	barn	og	fortelle	
ham	alt.	Det	vet	jeg	for	det	står	i	Bibelen.		
	
Gal.	3,	26:	For	dere	er	alle	Guds	barn	ved	troen,	i	Kristus	Jesus.		
(Her	må	dere	gjerne	slå	opp	i	Bibelen	sammen)		
	
Ikke	alle	har	en	pappa	de	har	kontakt	med.	Kanskje	er	han	død,	bor	langt	unna	eller	kanskje	
oppfører	han	seg	på	en	slik	måte	at	det	er	vanskelig	å	ha	kontakt	med	han.	Gud	er	en	god	
pappa.	Gud	er	en	pappa	som	bryr	seg	om	barna	sine,	har	tid	til	dem,	hører	på	dem	og	ønsker	
å	være	sammen	med	dem.	Gud	vil	være	en	ekstra	god	pappa	til	de	som	ikke	har	en	god	
pappa	her	på	jorda.		
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Vi	vet	ikke	hvordan	Gud	ser	ut.	–	men	det	står	i	Bibelen	at	Gud	er	lys	så	derfor	setter	jeg	frem	
et	stort	lys	for	at	vi	skal	huske	at	det	er	Gud	vi	ber	til	og	han	er	lys,-	det	finnes	ikke	noe	
mørke	i	ham.	(1.	Joh	1,	5)	
	
De	tre	neste	setningene	handler	om	Gud.	

2.)	

La	navnet	ditt	helliges.	
	

Vi	ber	om	at	Guds	navn	må	bli	æret	og	at	vi	eller	andre,	ikke	bruker	navnet	hans	på	feil	måte,	
men	at	hans	navnet	må	bli	kjent	blant	mennesker.		
Mange	har	lett	for	å	gå	å	rope	på	Gud	veldig	mye.	Ofte	er	de	ikke	klar	over	det	selv,	men	de	
sier	«herregud»	og	det	betyr	jo	at	de	roper	på	han	og	da	er	det	akkurat	som	om	Gud	
kommer	løpende.	«Her	er	jeg,	du	ropte	jo	på	meg,	hva	er	det	du	vil	fortelle	meg?»	men	så	er	
de	ikke	interessert	i	å	snakke	med	Gud.	Det	er	bare	noe	de	sier	uten	å	tenke	seg	om.	Akkurat	
som	at	jeg	ikke	liker	at	noen	roper	på	meg	og	ber	meg	komme	hvis	de	ikke	mener	det,	blir	
Gud	også	lei	seg	når	vi	tuller	med	navnet	hans.		
	
Den	hvite	fargen	blir	ofte	brukt	i	forbindelse	med	renhet.	Derfor	legger	jeg	frem	denne	hvite	
duken	for	å	vise	at	Gud	er	hellig	og	ren.	Ha	gjerne	en	pidestall	å	legg	duken	på.	
	
3.)	
La	riket	ditt	komme.	
	
Guds	rike	kalles	også	for	himmelriket.	Jorden	er	delt	opp	i	mange	ulike	land	og	riker.	Det	
kan	vi	skjønne	når	vi	ser	hvor	mange	ulike	flagg	som	finnes.	Guds	rike	er	forskjellig	fra	alle	
andre	riker,	for	det	er	et	usynlig	og	åndelig	rike.	I	Guds	rike	er	det	Gud	som	er	konge		
(sal	47,	8).	

Guds	rike	ligger	ikke	et	bestemt	sted.	Det	ligger	ikke	i	Europa	eller	i	Asia.	Vi	kan	ikke	peke	på	
kartet	og	si	at	der	er	Guds	rike,	for	Guds	rike	er	midt	i	blant	oss	(Luk	17,	20-21).	Guds	rike	
består	av	alle	som	tro	på	ham	og	sier	han	er	konge.	Når	vi	ber	denne	bønnen,	ber	vi	om	at	
flere	mennesker	må	få	høre	om	Jesus.	Slik	at	flere	kan	tro	på	Gud	og	slippe	ham	inn	i	hjertet	
sitt,	slik	at	de	kan	bli	en	del	av	den	verdensomspennende	familien	av	kristne.		

Over	hele	jorda	er	det	mennesker	som	tror	på	Gud	så	da	passer	det	å	sette	frem	en	globus	
eller	et	verdenskart.	

4.)	
La	viljen	din	skje	på	jorden	slik	som	i	himmelen.		

	
Ta	frem	en	avis.	Når	vi	leser	nyhetene	i	avisen	eller	ser	de	på	tv,	skjønner	vi	fort	at	det	
skjer	masse	i	verden	som	ikke	er	etter	Guds	vilje.	Det	er	mye	vondt	som	skjer.	Vi	opplever	
det	selv	også	at	vi	ikke	alltid	greier	å	leve	slik	som	Gud	vil	vi	skal.	Vi	sier	ting	som	sårer	
eller	gjør	slemme	ting	mot	noen.	I	denne	bønnen	ber	vi	om	at	det	er	Gud	sin	vilje	som	må	
skje	og	at	vi	mennesker	må	leve	slik	han	vil.	Guds	vilje	er	god.	Han	er	jo	glad	i	menneskene	
han	har	skapt	og	vil	oss	det	aller	beste.	Verden	ville	vært	god	hvis	alle	klarte	å	leve	slik	
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Gud	ønsker	vi	skal.	Men	vet	dere	hvordan	vi	kan	vite	hva	som	er	Guds	vilje?			
I		Bibelen		kan	vi	få	hjelp	til	å	vite	hva	som	er	Guds	vilje.	Leser	vi	i	den	skjønner	vi	litt	bedre	
hva	som	er	lurt	å	gjøre	og	hva	vi	bør	holde	oss	unna.			

Etter	bønnene	som	handler	om	Gud	kommer	det	3	bønner	som	handler	om	oss.	
	

5.)	

Gi	oss	i	dag	vårt	daglige	brød,	

Vis	frem	et	brød.	Trenger	vi	å	be	om	daglig	brød,	vi	som	bare	kan	kjøpe	brød	i	butikken?	
Men	alt	som	brødet	er	laget	av,	kommer	fra	naturen	og	den	har	jo	Gud	skapt.	Jesus	mente	
nok	mer	enn	brød	når	han	lærte	oss	å	be	denne	bønnen.	Han	mente	alt	vi	trenger	for	å	
leve.	Altså	mat,	drikke,	klær,	sko,	hus,	seng	å	sove	i…	det	er	daglig	brød,	det!	

Vi	lever	i	den	delen	av	verden	som	har	nesten	alt.	Vi	tenker	nok	på	mat,	hus,	klær	og	mye	
annet	som	en	selvfølgelighet.	Slik	er	det	ikke	alle	steder	i	verden,	så	vi	bør	kanskje	også	bli	
flinkere	til	å	takke	for	det	vi	har?	

6.)	

og	tilgi	oss	vår	skyld,	slik	også	vi	tilgir	våre	skyldnere.	

Ordet	”skyld”	betyr	egentlig	det	samme	som	gjeld.	Hvis	du	låner	20	kroner	av	vennen	din	
uten	å	betale	dem	tilbake,	da	har	du	gjeld	for	da	skylder	du	vennen	din	20	kroner.	Vi	
skylder	ikke	Gud	penger.	Men	Bibelen	forteller	at	Gud	skapte	oss	mennesker	til	å	gjøre	gode	
ting.	Når	vi	gjør	gale	ting	–	det	som	Bibelen	kaller	synd	–	bryter	vi	på	en	måte	en	avtale	med	
Gud.	Vi	skylder	Gud	noe,	for	vi	har	ikke	gjort	det	vi	skulle.	Bibelen	forteller	at	vi	alle	sammen	
har	syndet	og	dermed	skylder	Gud	noe.	(Rom	3,	23)	Prisen	for	å	gjøre	opp	for	synd	klarer	
ikke	vi	å	betale,	men	Jesus	syndet	aldri	og	da	han	døde	på	korset	da	var	det	som	om	han	
betalte	gjelden	vår,	og	derfor	kan	Jesus	fjerne	skylden	vår	når	vi	ber	han	om	det.	Det	gjør	
han	ved	å	tilgi	den.	Tilgivelse	er	det	samme	som	å	si	at	en	ikke	må	betale	gjelden.	
	
Sett	fram	ett	kors	for	å	huske	på	at	på	grunn	av	korset	kan	Jesus	tilgi	oss	synden	vår.	

	

7.)	

Og	la	oss	ikke	komme	i	fristelse,	
men	frels	oss	fra	det	onde.	

Å	bli	fristet	tror	jeg	vi	alle	har	blitt.	Vi	vet	egentlig	at	vi	ikke	skal	gjøre	det,	men	så	frister	det	
så	masse.	Gud	frister	ingen.	Allikevel	lærte	Jesus	oss	å	be	denne	bønnen.		
Det	finnes	mye	ondt	i	verden.	I	Bibelen	står	det	at	bare	en	er	ond	og	det	er	djevelen.	Han	er	
Guds	motstander.	Gud	er	bare	god,	og	vil	det	som	er	godt,	men	djevelen	prøver	alt	han	kan	å	
spre	ondskap.		

Ta	frem	et	eple.	
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Gud	skapte	oss	mennesker	til	å	være	på	lag	med	ham,	gjøre	det	gode.	Men	fordi	Eva	og	
Adam	spiste	av	den	frukten	de	ikke	fikk	lov	til,	står	vi	liksom	midt	i	mellom.	Vi	kan	gjøre	gode	
ting	mot	hverandre,	men	vi	kan	også	gjøre	det	som	er	vondt.		

Guds	motstander	Djevelen	ønsker	at	vi	skal	gjøre	det	som	er	vondt	og	derfor	prøver	han	å	få	
oss	til	å	gjøre	det.	I	denne	bønnen	i	Fadervår	ber	vi	om	at	Gud	må	hjelpe	oss	til	å	stå	imot	
fristelsene	og	holde	oss	borte	fra	det	som	er	ondt.	Bibelen	har	et	godt	råd	til	hvordan	vi	skal	
holde	oss	borte	fra	det	som	er	ondt.		
	
Salme	119,11	Jeg	gjemmer	ditt	ord	i	hjerte	så	jeg	ikke	skal	synde	mot	deg.	(	slå	gjerne	opp	og	
les.)	
”Ditt	ord”	betyr	Bibelen.		

Bibelen	forteller	oss	også	at	en	dag	skal	alt	det	vonde	bli	borte.	I	himmelen	finnes	det	ikke	
noe	vondt,	der	er	alt	bare	godt.		

Avslutningen	på	bønnen	er	en	lovprisning	og	anerkjennelse	av	hvem	Gud	er.	

8.)	

For	riket	er	ditt	og	makten	og	æren	i	evighet.		

	
Denne	avslutningen	sier	noe	om	at	alt	hører	Gud	til	og	det	skal	det	gjøre	i	all	evighet.	Hvor	
lang	er	en	evighet?		

Ta	frem	en	ring,	for	eksempel	en	rokkering	og	spør	om	noen	kan	se	hvor	ringen	begynner,	-	
eller	slutter?		

En	linje	har	en	start	og	en	slutt,	men	en	ring	har	ikke	det.	Livet	vårt	her	på	jorda	har	en	start	
og	en	slutt,	men	Guds	rike,	makt	og	ære,	det	slutter	aldri.	Det	varer	i	en	evighet.		
	

Vi	kan	lese	Vår	Far	to	steder	i	Bibelen.	Men	denne	slutten	står	bare	i	Matteus	evangeliet.	Vi	
vet	ikke	helt	sikkert	hvorfor.	Men	det	vi	vet	er	at	helt	siden	Jesus	lærte	disiplene	sine	å	be	
denne	bønnen	har	mennesker	bedt	Vår	Far,	det	vil	si	i	ca	2000	år.	

Denne	bønnen	som	bes	over	hele	verden	og	på	mange	ulike	språk	kan	vi	få	lov	til	å	be.	
Når	vi	skal	be	er	det	ikke	alltid	vi	finner	ordene	vi	vil	bruke	eller	vet	hva	vi	vil	si,	da	kan	
denne	bønnen	hjelpe	oss.	Denne	kan	du	både	be	høyt	sammen	med	mange	andre	og	
alene	under	dyna	når	du	har	lagt	deg.		

Skal	vi	be	den	høyt	i	kor	nå?	

	

	

Minneord:	Jeg	sier	dere:	Be,	så	skal	dere	få.	Let,	så	skal	dere	finne.	Bank	på,	så	skal	det	
lukkes	opp	for	dere.	Lukas	11,9	
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2. Bibeltime	
	

Emne:	Gud	svarer	på	ulike	måter	

Bibeltekst:		

Utstyr/	forberedelse:	Finn	en	hjelper,	eller	tre	som	kan	komme	inn	å	ha	monologene.	
Eventuelt	kan	du	ha	de	selv.	Da	snur	du	bare	ryggen	mot	publikum	og	tar	på	deg	noe	helt	
enkelt	for	eksempel	et	sjal,	laken,	finner	en	stav	osv.	Når	du	snur	deg	mot	publikum	igjen,	
er	du	blitt	en	annen	person.	Den	er	du	helt	til	du	tar	av	deg	rekvisitten.	Gjør	i	stand	et	
svart	«trafikklys»	på	forhånd	og	klipp	ut	en	rød,	en	gul	og	en	grønn	sirkel	som	er	klar	til	å	
festes	på.	

Innledning:	I	går	hørte	vi	om	bønnen	Vår	Far,	den	bønnen	Jesus	lærte	oss	å	be.	Men	man	
kan	også	be	andre	bønner.	Vi	kan	be	ferdig	bønner,	eller	vi	kan	lage	våre	egne	og	bruke	de	
ordene	vi	selv	vil.	I	dag	skal	vi	bli	kjent	med	ulike	personer	i	Bibelen	som	ber,	men	som	får	
ulike	svar.	

Hoveddel.	

Elia	kommer	inn.	

Det	er	bare	helt	utrolig.	Nå	er	det	ingen	som	er	i	tvil	om	at	Gud	i	himmelen	er	en	levende	
Gud	som	svarer	på	bønn.	Mitt	navn	er	Elia	og	jeg	bor	i	Israel.	I	det	siste	har	det	ikke	vært	
så	lett	å	tro	på	Gud	her.	Kong	Akab	og	dronning	Jesjabel	har	gjort	det	vanskelig	for	oss	og	
det	er	mange	her	i	landet	som	hadde	begynt	å	tilbe	Baalgudene	som	dronning	Jesabel	er	
så	glad	i.	Hun	har	passet	på	alle	Baalprofetene,	ja	de	har	til	og	med	latt	850	av	
avgudsprofetene	spise	hos	henne	og	mange	av	Guds	profeter	har	de	drept.	Ja,	det	var	
bare	meg	igjen.	Nå	har	vi	nettopp	vært	samlet	på	Karmelfjellet	alle	sammen.		Folkene	i	
landet,	450	baalprofeter,	kongen	og	meg.	Vi	skulle	finne	ut	hvilken	Gud	som	kunne	høre	
og	som	svarte	på	bønner.	Oppgaven	var	som	følger:	Baalprofetene	og	jeg	skulle	bygge	et	
alter	hver	av	stein.	Oppå	der	skulle	vi	legge	ved	og	oppå	der	igjen	en	oksen	som	vi	skulle	gi	
i	gave	til	hver	vår	Gud.	Du	skjønner	at	det	er	vanlig	her	å	ofre	et	dyr.	Vi	tenner	på	alteret	
også	brenner	det	opp,	og	røyken	stiger	til	værs	som	en	takk	eller	som	en	bønn	alt	
ettersom.		

Men	denne	dagen	skulle	ting	være	annerledes.	Ingen	av	oss	skulle	tenne	på,	det	skulle	vi	
be	hver	vår	Gud	om	å	gjøre.	Først	var	det	Baalprofetene	som	skulle	prøve.	Det	var	450	av	
dem	og	de	hoppet	og	danset	rundt	alteret.	Rispet	seg	opp	på	armene,	skrek	og	ropte.	De	
drev	slik	i	mange	timer.	Jeg	var	kanskje	litt	slem	for	jeg	ertet	dem	og	sa:	«Dere	må	rope	
høyere!	Kanskje	guden	deres	sitter	og	tenker	på	noe	eller	har	reist	bort	eller	kanskje	han	har	
sovnet?»	Og	så	ropte	de	enda	høyere,	men	det	kom	ikke	en	lyd	og	det	var	ingen	som	svarte	
så	etter	at	de	hadde	drevet	slik	i	mange	timer	gav	de	opp.		
	
Da	ble	det	min	tur.	Jeg	bygde	først	opp	alteret	av	12	store	steiner,	så	gravde	jeg	en	stor	grøft	
rundt	det	hele	før	jeg	la	på	veden	og	deretter	oksen.	Så	tok	jeg	12	store	krukker	med	vann	og	
helte	over.	Til	slutt	var	det	så	vått	at	det	stod	vann	i	hele	grøften	jeg	hadde	gravd	og	veden	
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var	gjennomvåt.	Alle	baalprofetene,	kongen	og	hele	folket	så	på	meg	da	jeg	ba.	Jeg	sa	
«Herre,	la	det	i	dag	bli	kjent	at	du	er	Gud	i	Israel,	at	jeg	er	din	tjener,	og	at	det	er	på	ditt	ord	
jeg	har	gjort	alt	dette.	Svar	meg,	Herre!	Svar	meg,	så	dette	folket	kan	skjønne	at	du,	Herre,	er	
Gud,	og	at	du	vender	deres	hjerte	til	deg	igjen.»		Straks	så	kom	det	et	lyn	fra	himmelen	og	
tente	ild	på	alteret.	Oksen	forsvant,	veden	forsvant,	ja	til	og	med	steinene	og	alt	vannet	ble	
slukt	av	ilden.	Det	var	helt	rått	å	se	på.	Og	alt	folket	begynte	å	si	akkurat	det	som	jeg	tenkte;	
Herren	han	er	Gud,	Herren	han	er	Gud!	Snakk	om	tidenes	bønnesvar!»	

Elia	går	ut	og	taler	tar	over	

Det	var	en	spennende	historie	som	profeten	Elia	fortalte	her.	Han	var	i	hvert	fall	sikker	på	
at	Gud	hadde	gitt	ham	bønnesvar.	Det	var	som	om	Gud	svarte	et	stort	JA	med	en	gang.		

Grønn	er	en	«Jafarge»	så	nå	limer	jeg	opp	den	grønne	sirkelen	her.	Men	jeg	tror	vi	får	
mere	besøk	jeg….	

Maria	kommer	inn	og	sier.	

Jeg	tror	aldri	jeg	har	grått	så	mye	som	de	siste	dagene	her.	Det	begynte	i	starten	av	uka.	
Broren	min	som	alltid	har	vært	en	arbeidskar	følte	seg	ikke	bra	i	det	hele	tatt,	og	måtte	gå	
å	legge	seg.	Han	kjentes	varm	ut	og	hadde	heller	ikke	lyst	på	noe	mat	enda	Marta,	
søsteren	min	som	er	kjempeflink	til	å	lage	mat,	laget	det	beste	han	viste.	Raskt	skjønte	
Marta	og	jeg	at	dette	var	alvor.	Vi	var	så	redde	for	at	han	skulle	komme	til	å	dø	så	vi	
bestemte	oss	for	å	få	tak	i	en	som	var	villig	til	å	dra	for	å	få	tak	i	Jesus	med	en	gang.	Det	
var	bare	Jesus	som	kunne	hjelpe	oss	nå.		
Jesus	er	en	venn	av	oss	og	han	er	veldig	glad	i	Lasarus	så	derfor	var	vi	sikre	på	at	han	ville	
komme	så	fort	han	kunne.		
Jesus,	det	er	virkelig	litt	av	en	mann.	Flere	ganger	har	han	gjort	folk	friske.	En	gang	var	det	
en	som	var	blind	som	han	helbredet	slik	at	han	kunne	begynne	å	se	igjen,	en	annen	gang	
var	det	en	som	var	lam	i	beina.	Han	kunne	ikke	gå	og	vennene	måtte	bære	han	med	seg	
på	en	båre,	men	Jesus	helbredet	han	også,	så	når	de	skulle	hjem	igjen	kunne	han	bære	
båra	si	selv.	Ja,	det	er	virkelig	mange	slike	fortellinger	om	Jesus	som	hjelper	syke	så	jeg	var	
helt	sikker	på	at	bare	Jesus	fikk	beskjed,	så	ville	det	gå	bra.	Jesus	var	på	den	andre	siden	
av	Jordan,	så	det	var	et	stykke	fra	Betania	der	vi	bor.	Vi	gikk	og	ventet	og	ventet	og	håpet	
at	Jesus	skulle	komme,	men	vet	dere,	det	gjorde	han	ikke!	Jesus	kom	ikke	og	Lasarus	
broren	vår	døde.	
Jeg	som	hadde	vært	så	sikker	på	at	Jesus	kunne	hjelpe,	jeg	var	så	fortvilet.	Først	4	dager	
etter	begravelsen	kom	Jesus.	Da	var	jeg	både	fortvilet	og	sint.	Han	hadde	ikke	kommet	
med	en	gang,	men	ventet	der	han	var	i	to	dager	etter	at	han	fikk	beskjed,	før	de	begynte	
på	reisen	hit.	Ja,	jeg	sa	det	til	ham	da	han	endelig	dukket	opp:	«Herre	hvis	du	hadde	vært	
her	så	hadde	ikke	broren	min	vært	død!»	han	svarte	ikke	noe	på	det,	men	ville	vi	skulle	gå	
til	graven	og	at	vi	skulle	ta	bort	den	store	steinen	som	var	veltet	foran	hulen	der	han	var	
gravlagt.	Jeg	ble	med	han	til	graven,	men	prøvde	å	fortelle	han	at	Lasarus	hadde	vært	i	
graven	i	fire	dager	og	at	det	alt	ar	begynt	å	lukte	av	ham,	men	Jesus	så	opp	mot	himmelen	
og	ba	en	bønn	og	så	ropte	han	«Lasarus	kom	ut!»	Og	vet	dere,	ja,	det	er	nesten	ikke	til	å	
tro,	men	Lasarus,	som	var	død,	kom	gående	ut	av	graven	med	linkledet	som	vi	hadde	
begravet	ham	i,	om	seg!	Og	han	var	lys	levende!		
Jeg	som	hadde	grått	så	mange	tårer	i	sorg	og	fortvilelse	nå	gråt	jeg	av	glede.	Nå	skal	vi	
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snart	spise	middag	sammen	alle	sammen.	Marta	har	laget	yndlingsretten	til	Lasarus	igjen	
og	denne	gangen	er	jeg	sikker	på	at	han	vil	spise!		

Maria	går	ut	og	taleren	tar	over.	

Dette	var	en	helt	annen	historie.	Her	sendte	de	bud	på	Jesus	og	ba	om	hjelp.	Det	er	jo	
akkurat	det	samme	som	å	be,	men	her	fikk	de	«nei».	Jesus	kom	jo	ikke	og	helbredet	
broren	slik	de	hadde	håpet	på.	Noen	ganger	når	vi	ber,	så	kan	nok	vi	også	oppleve	det	at	
vi	ikke	får	det	slik	vi	ber	om.	Men	om	Jesus	sa	nei	til	å	komme	å	helbrede	broren,	så	
betydde	ikke	det	at	han	ikke	hørte	på	dem	og	brydde	seg	om	dem.	Han	hadde	en	annen	
plan,	en	plan	som	var	større	enn	søstrenes.	De	håpet	på	et	helbredelsesunder.	Jesus	ble	
der	han	var	i	2	dager	etter	at	beskjeden	kom.	Det	kan	se	ut	som	om	han	ville	være	helt	
sikker	på	at	Lasarus	var	død	og	begravet	før	han	kom	frem	og	det	passet	inn	i	Jesus	sin	
plan.	Her	fikk	søstrene	noe	helt	annet	og	mye	bedre	enn	det	de	bad	om.	De	fikk	se	at	
Jesus	ikke	bare	hadde	makt	over	sykdom,	men	også	over	døden.		

Rødt	er	en	«nei	farge».	–	da	passer	det	å	henge	opp	den	røde	sirkelen	her.	Men	her	
kommer	det	enda	mere	besøk…	

En	gammel	israelitt	kommer	inn	med	sekk	på	ryggen	og	stav	i	hånden	og	sier.	

Tenk	at	nå	skjer	det,	endelig.	Dette	har	vi	ventet	på	og	drømt	om	så	ufattelig	lenge.	Dere	
skjønner	at	for	lenge	siden	kom	forfedrene	mine	hit	til	Egypt.	Det	var	hungersnød	i	landet	
men	Gud	hadde	sendt	Josef	hit	noen	år	før,	og	han	ble	en	betrodd	mann,	nest	etter	farao,	
kongen.	Gud	hadde	fortalt	ham	om	hungersnøden	som	skulle	komme,	og	derfor	ordnet	
han	det	slik	i	årene	før,	at	det	ble	laget	store	matlager	i	landet	der	de	samlet	og	lagret	
masse	mat.	Når	hungersnøden	kom,	var	det	mat	her	i	Egypt	og	det	endte	med	at	resten	av	
familien	til	Josef	flyttet	hit,	så	slik	havnet	vi	iseraelitter	i	Egypt.	Farao	lot	oss	få	bo	i	Gosen	
og	var	så	god	mot	oss	på	grunn	at	alt	det	gode	Josef	hadde	gjort	for	landet	her.	Men	så	
gikk	årene	Josef	og	brødrene	hans	døde,	men	slekten	levde	videre	her	i	Egypt	og	etter	
hvert	ble	vi	mange,	for	vi	fikk	mange	barn.	Farao	døde	også	og	det	kom	nye	faraoer,	
faraoer	som	ikke	husket	Josef	og	alt	det	gode	han	hadde	gjort	for	landet.	De	bare	så	at	vi	
israelittene	var	så	mange,	og	var	redde	for	at	vi	ble	større	og	sterkere	enn	dem.	«La	oss	fare	
klokt	fram,	så	de	ikke	blir	enda	tallrikere»	sa	de,	for	de	var	redde	for	at	hvis	det	ble	krig	i	
landet	kunne	vi	slå	oss	sammen	med	fiendene	og	sloss	imot	Egypterne	og	dra	i	fra	landet.	
Derfor	satte	de	oss	til	å	tvangsarbeid.	Vi	måtte	arbeide	hardt	og	bygget	opp	to	byer	for	farao.	
Det	var	tøft,	de	plaget	oss	og	folket	mitt	hadde	det	ikke	lengre	noe	godt	i	Egypt.	Nå	er	jeg	en	
gammel	mann.	Hele	livet	har	jeg	håpet	og	bedt	om	at	Gud	skulle	hjelpe	oss	bort	fra	Egypt.	
Jeg	husker	at	både	far	og	bestefar	ba	om	akkurat	det	samme.	Og	nå	endelig	etter	at	vi	har	
vært	her	i	Egypt	i	400	år,	nå	endelig	ser	det	ut	til	at	Gud	vil	svare	på	bønnene	våre.	Moses,	
lederen	vår	sier	Gud	har	bedt	han	føre	oss	ut	av	Egypt.	Moses	har	vært	hos	farao	mange	
ganger	og	det	har	skjedd	veldig	mye	rart	i	det	siste,	men	nå	i	natt	ble	Moses	tilkalt	til	slottet	
til	farao	og	fikk	beskjed	om	å	ta	med	seg	hele	folket	sitt	å	reise	fra	landet.	Vi	hadde	fått	
beskjed	på	forhånd	om	å	være	klare,	så	dermed	er	det	bare	å	gå.	Det	er	helt	utrolig	at	Gud	
endelig,	etter	alle	disse	årene	og	bønnene	våre,	hjelper	oss	ut	av	Egypt.	Men	nå	må	jeg	løpe	
så	de	andre	ikke	går	i	fra	meg.	

Israelitten	løper	ut.	Taleren	overtar:	
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Tenk	på	det.	De	ventet	lenge	på	bønnesvar	de.	Mange	som	ba,	døde	før	de	fikk	se	at	Gud	
svarte	dem.	Man	kan	virkelig	lure	på	hvorfor	Gud	ventet	så	lenge	før	han	hjalp	dem	ut	av	
landet	Egypt	slik	de	ba	om.		

Gul	er	en	«ventefarge»,	så	da	passer	det	å	lime	på	den	gule	sirkelen	her.		
Er	det	noen	som	ser	hva	dette	er	blitt?	Et	trafikklys!		

Når	vi	snakker	om	bønn,	passer	det	å	bruke	et	trafikklys	til	å	fortelle	hvordan	Gud	svarer.		

Noen	ganger	svarer	Gud	nei	på	bønnene	våre.	Det	er	ikke	for	å	være	slem,	men	Gud	er	Gud.	
Han	vet	så	mye	mer	enn	oss	og	ser	så	mye	lengre	enn	oss.	Han	vil	ikke	svare	ja	på	en	bønn	
som	han	vet	ikke	er	bra	for	oss	og	han	vil	ikke	svare	ja	på	en	bønn,	hvis	han	har	en	plan	som	
er	mye	bedre	enn	vår.	Derfor	kan	vi	noen	ganger	oppleve	at	Gud	svarer	nei	på	bønnene	våre,	
men	det	betyr	ikke	at	han	ikke	hører	dem.	–	og	noen	ganger	kan	vi	være	så	fokusert	på	det	vi	
ber	om	og	at	vi	ikke	får	det,	at	vi	ikke	helt	ser	at	Gud	gir	oss	noe	helt	annet,	og	bedre	i	stedet.	
Det	røde	lyset	på	trafikklyset	minner	oss	om	det,	at	Gud	noen	ganger	svarer	nei.		

Noen	ganger	kan	det	virke	som	om	Gud	er	veldig	treig.	Vi	ber	og	vi	ber	og	vi	ber	uten	at	vi	får	
noe	svar.	–	kanskje	kan	det	da	være	at	Gud	har	gitt	oss	et	annet	svar,	men	vi	er	for	opptatte	
med	det	svaret	vi	selv	har	tenkt	ut,	så	vi	ser	det	ikke.	Andre	ganger	kan	det	faktisk	være	det	
at	Gud	venter	med	å	svare.	Hvorfor	er	ikke	så	lett	å	si,	men	Gud	er	glad	i	oss	og	vil	oss	det	
beste,	så	kanskje	han	ser	vi	kan	lære	noe	mens	vi	venter,	at	han	må	forberede	oss	eller	noen	
andre?	

Det	gule	på	trafikklyset	betyr	vent.	Noen	ganger	svarer	Gud	som	et	gult	trafikklys	når	vi	ber	
til	han.	

Grønt	på	trafikklyset	betyr	kjør.	Grønt	på	«bønnetrafikklyset»	betyr	«Ja,	jeg	hører	og	jeg	
svarer	og	du	får	det	du	ber	om.»		

Gud	vet	hva	som	er	best	for	oss	og	derfor	kan	vi	stole	på	at	uansett	om	vi	får	grønt,	gult	eller	
rødt	svar	fra	Gud	på	bønnene	våre,	så	får	vi	det	svaret	som	er	best	for	oss.	Det	er	i	hvert	fall	
ingen	bønner	som	Gud	ikke	hører	eller	bryr	seg	om,	men	han	har	mange	måter	å	svare	på.	
Noen	ganger	svarer	han	konkret	og	uforklarlig	og	viser	sin	allmakt	slik	som	for	eksempel	Elia	
og	Maria	fortalte	om.	Andre	ganger	bruker	han	for	eksempel	andre	mennesker,	leger	eller	
medisiner	til	å	svare	oss.	Det	er	ikke	alltid	vi	får	det	svaret	vi	ønsker	oss	eller	ber	om.	Gud	har	
skapt	oss	til	levende	mennesker	med	fri	vilje,	ikke	roboter	og	dermed	kan	det	hende	at	vi	
noen	ganger	lar	være	å	være	et	bønnesvar	for	noen.	Det	fortelles	en	historie	om	en	barbent,	
afrikansk	gutt	som	ble	mobbet	fordi	han	var	en	kristen.	En	dag	sa	kameratene	til	ham:	"Hvis	
Gud	virkelig	er	glad	i	deg,	hvorfor	sørger	han	ikke	bedre	for	deg?	Han	kunne	jo	for	eksempel	
si	til	en	eller	annen	at	han	skal	gi	deg	et	par	sko?"	Gutten	ble	taus	en	stund	og	så	svarte	han:	
"Jeg	tror	at	Gud	sier	det	til	noen,	men	de	hører	ikke	etter."			

Hører	Gud	etter?		

Les	sammen	Jeremia	29,	12	«Når	dere	kaller	på	meg	og	kommer	for	å	be	til	meg,	vil	jeg	høre	
på	dere.»	

Gud	har	lovet	å	høre	når	vi	ber	og	Gud	lyver	ikke	.	Uansett	når	du	ber,	om	du	ber	høyt	eller	
lavt,	om	du	ber	når	du	går,	hopper,	sitter,	ligger,	er	på	leir,	er	hjemme,	er	med	venner,	er	
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alene,	er	glad,	er	redd,	er	lei	deg,	er	sint.	Uansett	så	kan	du	være	helt	sikker	på	at	Gud	vil	
høre	på	deg.	–	og	så	blir	det	spennende	å	se	hvordan	han	svarer.		

	

Et	tips	kan	være	å	ha	en	egen	liten	bønnebok.	Der	kan	du	skrive	opp	hva	du	ber	om,	og	skrive	
hvordan	og	når	Gud	svarer	på	bønnene	dine.	Det	kan	være	en	hjelp	til	å	legge	merke	til	
svarene	Gud	gir	deg.	

	

Minneord:	«Når	dere	kaller	på	meg	og	kommer	for	å	be	til	meg,	vil	jeg	høre	på	dere.»		
Jer	29,	12	
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3. Bibeltime	
	

Emne:	Gud	svarer	når	vi	ber	

- uansett	om	vi	tror	de	skal	skje	noe	eller	ikke	
- men	kanskje	ikke	alltid	slik	vi	har	tenkt	

Bibeltekst:	Apg	12,1-18	

Utstyr/	Forberedelse:	Ta	med	en	fortellerkurv/	sekk	med	følgende	innhold:	kjetting,	
legohus,	forkle,	engel,	Bibel,	avis,	lekesprøyte/	medisinglass/	stetoskop	og	en	kikkert.	

Innledning:	La	noen	av	barna	gå	ut	på	gangen.	La	en	og	en	av	dem	banke	på	døra	og	si	hei.	
De	som	sitter	igjen	inne	skal	gjette	hvem	som	banker	på.	Dagens	fortelling	handler	om	ei	
som	kjente	igjen	stemmen	til	den	som	banket	på.		

Hoveddel:	

Dagens	fortelling	ligger	gjemt	i	denne	kurven.	Og	fortellingen	starter	egentlig	på	to	plasser.		

Det	er	ikke	så	mange	årene	siden	Jesus	ble	korsfestet,	døde,	men	oppstod	igjen.	Før	Jesus	
dro	tilbake	til	himmelen	gav	han	disippelen	Peter	i	oppdrag	å	være	leder	for	de	kristne.	Den	
oppgaven	var	hverken	lett	eller	ufarlig.	Flere	av	de	som	gikk	i	menigheten	var	blitt	
mishandlet	av	kong	Herodes,	og	en	av	disiplene,	Jakob,	var	blitt	drept.	Dette	var	det	mange	
som	likte	og	da	Herodes	merket	det,	ville	han	fortsette	forfølgelsen	av	de	kristne.	Nå	hadde	
han	tatt	Peter,	lederen	til	fange.	Ingen	visste	helt	hva	som	kom	til	å	skje	med	Peter,	kanskje	
Herodes	ville	drepe	han	også?	

	 Ta	opp	en	kjetting	fra	kurven.		

Peter	ble	bundet	på	hendene	med	lenker.	Og	16	mann	fikk	ansvaret	for	å	passe	på	han.	De	
ble	inndelt	i	4	vaktlag	med	4	personer	i	hvert	lag.	Jeg	vet	ikke	helt	hva	Herodes	var	redd	for,	
men	Peter	ble	i	hvert	fall	passet	godt	på.	Her	var	det	ingen	sjanse	til	å	rømme.	Det	var	påske	
og	Herodes	hadde	bestemt	at	Peter	skulle	sitte	der	i	fengselet	til	påsken	var	over.	Da	skulle	
han	føres	frem	for	folket.	Kanskje	kom	han	til	å	bli	drept	han	også	slik	som	Jakob?	

ta	frem	et	legohus	

Ryktet	om	at	Peter,	lederen	i	menigheten	var	fengslet	spredte	seg	fort	og	snart	begynte	de	
kristne	å	samle	seg	i	huset	til	Maria,	mor	til	Johannes	Markus.	Det	hadde	jo	ingen	kirke	på	
denne	tiden,	og	brukte	nok	å	samles	rundt	omkring	i	hjemmene.		Kanskje	var	det	her,	
hjemme	hos	Maria	de	oftest	brukte	å	være	siden	det	var	hit	de	gikk	nå.	Kvelden	før	Peter	
skulle	føres	frem	for	folket	og	få	sin	dom	var	det	mange	som	kom.	Antagelig	var	det	mye	prat	
først!	«Er	det	noen	som	vet	noe	mer?»	«Å,	dette	er	fryktelig,	tenkt	at	de	har	tatt	Peter!»	
«Tror	dere	Herodes	kommer	til	å	drepe	han	også,	slik	de	gjorde	med	Jakob?»		
Men	etter	hvert	som	de	prater	sammen,	så	tror	jeg	de	husker	det	som	Peter	hadde	snakket	
om,	«Husker	dere	Peter	sa	at	vi	skulle	kaste	alle	våre	bekymringer	på	ham,	ja	gi	de	til	Gud,	
for	han	har	omsorg	for	oss?»	(	1.	Pet	5,7)	Kanskje	husket	de	også	den	gamle	salmen	de	
brukte	å	synge	der	det	står	«Kall	på	meg	på	nødens	dag,	så	vil	jeg	utfri	deg,	og	du	skal	gi	meg	
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ære.»	(Sal	50,	15)	Dette	var	virkelig	en	nødens	dag.	Det	var	klart	at	de	måtte	be.	Det	var	det	
eneste	de	kunne	gjøre	og	det	var	viktig.	Og	så	hadde	de	begynt	å	be.	Først	litt	forsiktig,	men	
etter	hvert	mer	og	mer	inderlig.	Hva	de	ba	om?	Jeg	vet	ikke	helt.	Men	skal	jeg	gjette	ba	de	
om	at	Gud	måtte	være	nær	Peter,	at	Gud	måtte	gjøre	ham	trygg.	At	han	ikke	måtte	bli	dømt	
til	døden.	At	de	måtte	være	greie	mot	ham	i	fengslet	slik	at	han	slapp	smerte	og	sult.		

	 Bank	på	veggen,	talerstolen	eller	noe	lignende	

Mens	de	ba,	banket	det	plutselig	på	døren.	Kanskje	skvatt	de	til.	Klokken	hadde	gått	og	nå	
var	det	alt	langt	på	natt,	hvem	kunne	det	være	så	sent?		

	 Ta	opp	et	forkle	fra	kurven	og	ta	det	på	deg.	

I	huset	til	Maria,	mor	til	Johannes	Markus,	hadde	de	en	tjenestejente	som	het	Rode.	Hun	var	
nok	med	på	samlingene	de	kristne	brukte	å	ha	der	i	huset,	for	hun	kjente	godt	Peter	og	de	
andre	i	menigheten.	Kanskje	var	hun	med	på	bønnemøtet,	og	nå,	når	det	banket	på	døren	så	
Johannes	Markus	bort	på	henne	og	nikket	for	å	si,	at	du	må	gå	å	åpne.	

Forsiktig	gikk	hun	ut	i	gangen	og	bort	til	døren.	«Hvem	er	det?»	spurte	hun	og	var	litt	redd	i	
stemmen.	Tenk	om	det	var	Herodes	soldater	som	lette	etter	flere	kristne	de	kunne	fengsle?		
(Gå	bortover	mot	en	tenkt	inngangsdør	når	du	forteller	at	hun	går	for	å	åpne,	og	tilbake	når	
du	forteller	at	hun	går	tilbake).	

«Lukk	opp,	det	er	meg,	Peter!»	svarte	det	utenfor.	Da	ble	hun	så	glad	at	hun	glemte	helt	å	
åpne,	men	løp	inn	til	de	andre.	«Peter	er	her!	Peter	står	utenfor!»	De	andre	så	forskrekket	
på	henne.	«Nei,	nå	tuller	du,	det	går	ikke.	Og	du	må	ikke	forstyrre	oss	slik	når	vi	sitter	og	ber	
for	Peter!»	sa	en.	«Du	er	fra	sans	og	samling!»	sa	en	annen.	«Du	tuller,	det	kan	jo	ikke	være	
Peter,	kanskje	det	er	engelen	hans?»	sa	den	tredje.	«Men	jeg	hørte	han	sa	det	og	jeg	kjente	
igjen	stemmen	hans!»	sa	Rode,	men	ingen	trodde	på	henne,	og	bankingen	fra	ytterdøren	
fortsatte.	Etter	hvert	kom	Rode	på	at	hun	hadde	jo	helt	glemt	å	lukke	opp	og	løp	for	å	gjøre	
det,	med	de	andre	etter	seg.		

Det	var	Peter	som	stod	der.	Det	var	bare	så	utrolig	at	de	knapt	trodde	det	de	så.	«Hva	har	
skjedd?»	«Er	du	like	hel?»	«Har	Herodes	løslatt	deg?»»	Hvordan	kom	du	hit»	Spørsmålene	
haglet	i	lufta	og	Peter	gjorde	tegn	med	hånden	at	de	skulle	være	stille	(gjør	det	samme)	og	så	
begynte	han	å	fortelle.		

Jeg	satt	og	sov	i	fengselscella,	bundet	mellom	to	vakter.	Utenfor	døra	stod	to	andre	vakter	og	
passet	på.		

	 Ta	frem	en	engel	

Så	ble	jeg	vekket	av	en	engel	som	dyttet	borti	meg.	Det	var	et	stort	lys	rundt	han	og	jeg	hørte	
han	si	at	jeg	skulle	skynde	meg	og	stå	opp,	binde	beltet	om	meg	og	ta	på	meg	sandalene.	
Lenkene	bare	falt	av	hendene	mine	og	dermed	kunne	jeg	gjøre	som	han	ba	meg	om.	Jeg	
husker	jeg	tenkte	det	var	rart	de	to	soldatene	ikke	våknet	av	det	veldige	lyset.	Da	jeg	hadde	
fått	på	med	sandalene	sa	han	at	jeg	måtte	få	på	meg	kappen	også	og	følge	etter	ham	og	det	
gjorde	jeg.	Vi	gikk	forbi	flere	vakter,	men	ingen	av	dem	stoppet	meg	og	jeg	var	sikker	på	at	
det	var	et	syn,	en	slags	drøm.	Da	vi	kom	til	den	store	jernporten	i	fengslet,	den	som	fører	ut	
til	gaten,	bare	gled	den	opp	av	seg	selv	og	vi	var	ute	på	gaten.	Vi	fortsatte	å	gå	nedover	den	
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første	gaten,	men	der	forsvant	engelen	og	jeg	stod	igjen	alene.	Da	skjønte	jeg	at	det	ikke	
bare	var	en	god	drøm.	Jeg	opplevde	det	virkelig.	Det	var	Gud	som	hadde	sendt	en	engel	for	å	
redde	meg	fra	Herodes	og	dommen	hans.	Jeg	tenkte	at	dere	var	samlet	her,	så	derfor	gikk	
jeg	rett	hit.		

Alle	hadde	nesten	holdt	pusten	mens	Peter	fortalte,	så	spennende	var	det.	Det	var	nesten	
ikke	til	å	tro	at	det	var	virkelig.	Men	de	så	jo	Peter	var	der.	Peter	viste	at	noen	sikkert	ville	
lete		etter	ham	da	de	oppdaget	at	han	var	borte,	så	derfor	var	det	best	å	komme	seg	ut	av	
byen	mens	det	enda	var	mørkt.	Han	ba	dem	fortelle	det	som	var	skjedd	til	de	som	ikke	var	
der	og	så	dro	han	ut	i	natten	igjen.		

	 Ta	opp	en	Bibel	

Denne	fortellingen	kan	vi	lese	om	i	apg.12.	Det	må	ha	vært	tidenes	avslutning	på	et	
bønnemøte.	Kanskje	fortsatte	det	som	et	takkemøte	etter	at	Peter	var	gått	videre.	Jeg	tror	
ingen	av	de	som	var	der	hadde	kommet	på	engang	å	be	Gud	sende	en	engel	som	kunne	føre	
Peter	ut	av	fengslet	midt	på	natten.	Ja,	så	fjern	var	den	tanken	at	når	det	skjedde,	så	trodde	
de	ikke	på	det.	Det	kan	ikke	være	Peter	sa	de	når	Rode	fortalte	hvem	som	stod	utenfor.		

Husker	dere	gårdagens	minneord:		
«Når	dere	kaller	på	meg	og	kommer	for	å	be	til	meg,	vil	jeg	høre	på	dere.»	Jer	29.12	

Gud	hører	alltid,	men	i	dag,	har	vi	hørt	en	historie	som	forteller	oss	at	han	ikke	alltid	svarer	
slik	vi	tror	han	skal.	Gud	er	allmektig	og	han	kan	overraske	oss.		

	 Ta	opp	en	avis		

Når	vi	leser	i	avisen	så	ser	vi	at	det	skjer	mye	vondt	i	verden.	Det	er	ulykker,	naturkatastrofer	
og	flere	steder	i	verden	sitter	kristne	i	fengsel	akkurat	slik	som	Peter	gjorde.		

Ta	opp	en	lekesprøyte/	medisinglass/	stetoskop	

Kanskje	vet	dere	om	noen	som	er	syke,	alvorlig	syke	og	som	ikke	blir	friske	igjen	enda	dere	
har	bedt	og	bedt.		

Når	vi	ber	for	mennesker	som	er	syke,	når	vi	ber	for	verden	at	den	skal	bli	et	godt	sted	å	leve	
for	alle,	men	opplever	å	få	et	rødt	lys,	et	«nei-svar»	fra	Gud,	kan	det	føles	veldig	urettferdig	
og	veldig	vondt.	Det	er	ikke	alle	kristne	som	sitter	uskyldig	i	fengsel	som	blir	reddet	av	en	
engel	slik	Peter	ble.	Selv	om	vi	ber	for	dem,	så	kan	vi	oppleve	at	mennesker	vi	er	glade	i	dør	
av	sykdom.	Vi	kan	fortsatt	lese	i	avisen	om	ulykker	og	naturkatastrofer	og	mennesker	som	er	
leie	mot	hverandre,	selv	om	vi	ber	om	en	bedre	verden.	Dette	kan	være	vanskelig	å	forstå	og	
vanskelig	å	godta	for	vi	tror	jo	på	en	god	Gud	som	har	all	makt?	

Det	er	lov	å	ha	ulike	følelser	når	Gud	svarer	nei	på	bønnene	våre,	men	vi	skal	prøve	å	finne	ut	
hva	Bibelen	sier	om	dette.	

Slå	opp	i	Matteus	11,28:	Kom	til	meg,	alle	dere	som	strever	og	bærer	tunge	byrder,	og	jeg	vil	
gi	dere	hvile.		
	
Dette	var	det	Jesus	som	sa.	Han	vil	at	vi	skal	komme	til	han.	Med	tunge	byrder	menes	
bekymringer,	det	vi	er	redde	for,	det	som	er	dumt,	det	som	er	vanskelig,	det	vi	går	og	tenker	
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på.	Vi	kan	fortelle	alt	det	dumme	til	Jesus.	Det	har	han	sagt.	Vi	kan	bruke	ferdige	bønner,	slik	
som	Vår	Far,	eller	vi	kan	bruke	våre	egne	ord	og	prate	til	han	helt	vanlig.	Du	kan	tenke	deg	at	
Jesus	sitter	på	stolen	ved	siden	av	deg	og	det	er	bare	du	og	han	som	er	her	og	han	spør	deg:	
«Hvordan	har	du	det?	Hva	tenker	du	på?	Er	det	noe	du	er	redd	for	eller	synes	er	dumt?	Er	
det	noe	du	du	er	glad	for?»	og	så	kan	du	fortelle	han	alt	du	vil.	Det	er	å	be,	og	det	var	det	
Rode	og	de	andre	gjorde	når	de	var	samlet	og	ba	for	Peter.		

	

Slå	opp	i	Matteus	28,20b:	Og	se,	jeg	er	med	dere	alle	dager	inntil	verdens	ende	
	
Dette	er	det	også	Jesus	som	sier.	Han	sier	han	er	med	alle	dager.	Det	står	ingenting	om	at	
det	kun	gjelder	de	gode	dagene,	kun	søndagene,	kun	dager	du	er	på	leir	eller	noe	annet.	Nei	
det	står	ALLE.	Derfor	kan	du	vite	at	uansett	hvordan	dagen	er,	om	den	er	god	eller	vanskelig	
så	skal	du	slippe	å	være	alene.	Jesus	er	der	sammen	med	meg.		

Men	hvorfor	får	vi	ikke	alt	vi	ber	om,	selv	når	vi	ber	om	gode	ting,	for	eksempel	at	syke	
mennesker	blir	friske?	Dette	er	et	vanskelig	spørsmål,	men	her	på	jorden	er	vi	alle	preget	av	
syndefallet.	Vi	mennesker	gjør	dumme	ting	mot	hverandre,	det	finnes	både	sykdom	og	
naturkatastrofer.	Slik	vil	det	fortsette	å	være	men	det	finnes	håp.	

	 Ta	frem	en	kikkert	

En	av	disiplene	til	Jesus	het	Johannes.	Da	han	ble	en	gammel	mann	fikk	han	et	syn	fra	Gud.	
Det	kan	kanskje	forklares	med	en	drøm	i	våken	tilstand.	Han	fikk	se	inn	i	himmelen.	Og	så	ba	
Gud	han	skrive	ned	det	han	så.	Og	derfor	vet	vi	litt	om	hvordan	det	en	dag	skal	bli.	Jesus	har	
lovet	at	alle	som	vil	være	vennene	hans,	en	dag	skal	få	være	med	ham	til	himmelen.	Det	
Johannes	fikk	se	av	himmelen	er	ganske	fantastisk.	

	 Se	inn	i	kikkerten	som	om	du	ser	noe	langt	borte	mens	du	sier:	

«Jeg	ser	en	ny	himmel	og	en	ny	jord.	For	den	første	himmel	og	den	første	jord	er	borte.	Guds	
bolig	er	hos	menneskene.	Gud	skal	bo	hos	dem,	og	de	skal	være	hans	folk,	Han	skal	tørke	
bort	hver	tåre	fra	deres	øyne,	og	døden	skal	ikke	være	mer,	heller	ikke	sorg	eller	skrik	eller	
smerte.	For	det	som	en	gang	var,	er	borte.»		(utdrag	fra	Joh	åp	21,1-4)	

I	himmelen	skal	alt	være	godt.	Der	er	ingen	syke.	Der	sier	ingen	stygge	ting	til	hverandre,	der	
kommer	vi	ikke	til	å	slå	oss,	gråte,	oppleve	at	noen	dør	osv.	I	himmelen	er	alt	bare	godt.	Det	
er	ganske	utrolig.	Jorda	vi	bor	på	er	ikke	himmelen,	derfor	vil	vi	aldri	oppleve	at	alt	er	godt	
her,	men	når	noen	mennesker	blir	helbredet,	for	det	skjer,	når	noen	slipper	ut	av	fengslet	på	
uforklarlig	vis,	så	er	det	som	om	vi	får	en	liten	forsmak	av	himmelen	her	på	jorda.		

Men	er	det	da	noen	vits	i	å	be,	når	ikke	alt	vil	bli	bra	her?	

Ja,	det	er	det!	Når	du	ber,	kommer	Gud	veldig	nær	deg.	Han	vil	jo	høre	på	deg.	Og	når	du	
ber,	skjer	det	noe	med	deg.	Kanskje	er	du	redd	for	mørket,	men	merker	at	når	du	ber,	så	
føles	det	tryggere?	Kanskje	en	som	er	syk	ikke	har	det	noe	godt	inne	seg,	men	som	når	vi	ber	
for	han,	opplever	å	bli	rolig	og	glad,	selv	om	han	er	syk?		
Det	skjer	alltid	noe	når	vi	ber.	–	men	vi	vet	ikke	hvilket	svar	vi	får,	bare	at	vi	ber	til	den	
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allmektige	Gud	i	himmelen,	som	er	veldig	glad	i	deg	og	vil	deg	det	beste.	Det	er	han	som	
hører	oss	og	svarer	når	vi	ber	til	han	og	da	kan	alt	skje,	-	også	det	umulige!	

	

Minneord:	Matt.28.20b:	Og	se,	jeg	er	med	dere	alle	dager	inntil	verdens	ende		
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Bønnevandring	

Dette	er	en	annerledes	samling.	Her	ønsker	vi	at	barna	skal	få	erfare	i	praksis	at	Gud	er	
tilstede	når	de	snakker	med	ham.	Barn	er	ulike	og	reagerer	derfor	ulikt	på	en	slik	samling.	
Det	er	derfor	viktig	å	ha	observante	ledere	som	kan	være	til	stede	hvis	det	blir	ekstra	sterkt	
for	noen	av	barna.	Bønnevandring	er	et	sted	hvor	vi	håper	barna	vil	føle	seg	trygge	til	å	be,	
tenne	lys,	utfolde	seg,	undre	seg	og	føle	seg	elsket	av	Gud..			

Det	er	viktig	at	alle	postene	forklares	nøye	på	forhånd	i	tillegg	til	at	det	står	en	forklaring	på	
hver	post.	Det	er	også	viktig	å	gi	beskjed	om	hva	barna	skal	gjøre	når	de	er	«ferdige.»	Siden	
barn	er	så	forskjellige	er	det	lurt	å	gi	mulighet	til	at	de	som	vil	kan	få	være	i	rommet	og	
stemningen	en	stund,	mens	de	som	ønsker	å	avslutte	tidligere,	får	gå	ut	av	rommet	etter	en	
stund.	La	det	være	på	litt	rolig	musikk	i	bakgrunnen.	Hvilke	poster	du	velger	å	bruke	vil	
variere	ut	i	fra	alder	og	sammensetning	av	gruppa,	men	her	kommer	noen	forslag.	

• Heng	et	speil	på	veggen,	og	på/ved	siden	av	det	skriver	du:	«Her	ser	du	hvem	Gud	
elsker	utrolig	høyt!»	Ha	gjerne	også	lapper	med	bibelvers	som	for	eksempel	Jes	43,4a	
eller	Sef	3,17		

• Gi	hjertet	sitt	til	Jesus.	Heng	opp	en	stor	konvolutt	ved	siden	av	et	Jesusbilde.	Skriv	
«til	Jesus»	utenpå	konvolutten.	La	barna	få	skrive	navnet	sitt	på	et	ferdig	utklipt	
hjerte	og	putte	i	konvolutten.	Hjertene	kan	godt	ha	et	bibelvers	skrevet	på	den	ene	
siden,	for	eksempel	Joh	1.12.		
Hjertene	kan	de	få	med	seg	hjem	når	de	reiser	hjem	fra	leiren.	

• Tenn	lys.	Her	kan	barna	tenne	et	lys	for	seg	selv	eller	noen	de	er	glade	i.	La	et	stort	
kubbelys	være	tent	slik	at	barna	kan	tenne	sitt	lys	fra	det	store.	

• Takketre.	Sett	noen	store	kvister	i	en	vase	og	legg	frem	papir	og	blyant.	Her	kan	
barna	få	skrive	eller	tegne	noe	de	vil	takke	for	og	henge	det	opp	i	treet	ved	hjelp	av	
teip	eller	tråd.		

• Legg	fra	dere	byrdene.	Bruk	et	kors	som	allerede	finnes	i	lokalet	eller	lag	et	stort	kors	
som	for	eksempel	kan	stå	i	en	juletrefot.	Et	stykke	unna	legges	en	steinrøys	av	
murstein	eller	andre	store	steiner.	La	hver	enkelt	få	finne	seg	sin	egen	stein	og	
definere	for	seg	selv	hva	denne	steinen	skal	bety	av	bekymringer,	motgang	og	
vanskeligheter	i	livet.	Steinen	kan	de	få	ta	med	bort	til	korset	og	legge	ned	der	som	et	
symbol	på	at	de	gir	fra	seg	byrdene/	vanskelighetene	til	Jesus.	(1	Pet	5,7)	

• Syndsbekjennelse.	La	barna	få	skrive	noe	av	det	dumme	de	har	gjort/	noe	de	angrer	
på,	på	en	lapp	og	kaste	på	bålet/	i	peisen.	1.	Joh.1.9	

• Bønnested.	Jesus	ønsker	å	høre	når	vi	har	noe	vi	vil	si.	La	barna	få	sette	seg	ned	ved	
et	stort	øre	og	be	til	Jesus.		Har	man	tilgang	på	en	modell	av	et	stort	øre	fra	skole	
eller	helsestasjon	er	det	flott.	Hvis	ikke	fungerer	det	også	å	tegne	et	selv	eller	finne	et	
bilde	på	internett.		

• Skriv	eller	tegn	et	brev	til	Jesus.	Han	er	interessert	i	deg.	Brevene	kan	puttes	i	en	stor	
konvolutt	som	henger	ved	et	kors	eller	et	Jesusbilde.	Skriv	«til	Jesus»	utenpå	
konvolutten.	Siden	innholdet	er	til	Jesus	og	ingen	andre,	er	det	viktig	at	konvolutten	
blir	brent	eller	makulert	etterpå.	

• Forbønn.	Det	kan	være	godt	at	andre	ber	for	deg.	På	denne	posten	kan	barna	få	bli	
bedt	for	og	lyst	velsignelsen	over.	Husk	stoler,	tørkepapir	og	taushetsplikt!	

• Skriv	bønneemner.	La	barna	få	skrive	bønneemner	å	legge	lappen	i	en	bønnekrukke.	
Etterpå	kan	dere	i	fellesskap	løfte	opp	krukken	og	be	for	det	som	er	skrevet.	Vurder	
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om	ingen	skal	lese,	en	skal	lese	eller	flere	skal	lese	lappene	som	skrives	og	informer	
om	dette	på	forhånd.	

• Be	for	misjonen.	Heng	opp	et	stort	verdenskart.	Legg	fram	knappenåler	som	barna	
kan	feste	i	ulike	land	som	de	ønsker	å	be	for.	

	

	

	

Tips	til	bønn	med	barn	
Vi	ønsker	at	barna	skal	ta	i	bruk	den	gaven	Gud	har	gitt	oss;	at	vi	kan	få	be	til	Ham	om	alt.	
Når	vi	ber	sammen	med	barna,	tar	vi	dem	med	inn	i	bønnens	verden.	Ikke	alle	barn	er	kjent	
der	og	derfor	er	det	fint	å	be	sammen	med	barna	og	rett	og	slett	vise	dem	hvordan	de	kan	
gjøre	det.	NLM	Ung	har	gitt	ut	andakt	og	aktivitetshefter	i	en	serie	som	heter	Maks	Hjelp	
(www.makshjelp.no)	Alle	heftene	har	forslag	til	hvordan	man	kan	be	sammen	med	barna	og	
disse	forsalgene	er	plukket	fra	disse	heftene.	

• Be	en	og	en	setning	og	la	barna	gjenta	etter	deg	når	du	ber.	
• La	barna	selv	komme	med	takke-	og	forbønnsemner.	Forvent	at	det	kan	komme	

mange	ulike	emner,	men	legg	alt	som	kommer	fram	for	Gud	
• Sitt	i	ring	og	hold	hverandre	i	hendene.	Begynn	et	sted	i	ringen.	La	barnet	be	høyt	

eller	stille.	Når	det	er	ferdig,	klemmer	det	sidemannen	i	hånden	for	å	si	i	fra	at	nå	er	
det	nestemann	sin	tur.	Når	håndtrykket	kommer	tilbake	til	den	som	startet	det,	kan	
man	for	eksempel	avslutte	med	Vår	far.	Gi	barna	eksempler	på	hva	vi	kan	be	om	og	
sett	gjerne	grense	for	en	setning	hver,	da	er	det	lettere	at	flere	tør	å	prøve.	Denne	
metoden	er	også	fin	til	å	bruke	til	en	takkerunde.	Da	kan	alle	få	si	en	setning	hver:	
Takk	for	……..	

• 	Skriv	ferdige	bønner	på	lapper	og	legg	i	en	krukke.	La	de	barna	som	vil,	få	trekke	en	
lapp	og	lese/	be	bønnen	som	står	der	

	

	


