
Be sammen
Bruk bønneboksen med
bønnelapper. Trekk og takk for det
som er bilde av på lappen. 

Velkommen
Gjennomfør heiarop og vis dagens
hint (feks et sverd, hjelm eller
belte).

Syng sammen
Bruk gjerne spotifylisten
«familiegrupper».

Se sammen
Vis filmen som hører til samlingen;
Guds fulle rustning. 

Øv sammen
På dagens bibelvers.

Hør på hverandre
Del ut en navnelapp fra
forbønnsboksen til alle. Alle finner
personen som står på lappen og
spør hva de skal be for til neste
gang.

Avslutt sammen
La et av barna dele ut godteri.
Minn alle på dagens praksis: «Be
bibelvers» om å bruke bibelvers
når vi ber for hverandre/andre. 

Husk sammen
Hva var minneverset som vi har
øvet på de siste to ukene? Spør
om noen vil si det høyt. Om ingen
vil, si det høyt sammen: 
Matteus 7.7: 
Be så skal dere få, let så skal dere
finne, bank på så skal det lukkes
opp for dere.

Lek sammen
Rull ut gråpapiret og la barna
legge seg oppå. Tegn så rundt
barna slik at de får seg selv i
helfigur. Deretter tegner de
rustning på seg selv.

Gjør sammen
Gå sammen som familie og finn
frem bildet du har printet ut av
Guds fulle rustning. Snakk
sammen om det som står i de
forskjellige boksene. 

Dagens praksis:

I denne samlingen skal man
bruke Bibelen når man ber
for hverandre. Som
minneverset i dag minner
oss om, så er Guds ord
virkekraftig. En måte å
praktisere det på, er å bruke
Bibelen når vi ber; altså be
ut Guds eget ord over
andre.

Minnevers:

Hebreerne 4.12
For Guds ord er levende
og virkekraftig og skarpere
enn noe tveegget sverd.
Det trenger igjennom til det
kløver sjel og ånd, marg og
bein, og dømmer hjertets
tanker og planer.

Materiell du trenger:
Sverd eller lignende til
dagens hint. 
Rull med gråpapir
Fargeblyanet er og
sprittusj
Printet bilde av "Guds fulle
rustning" og biblevers.
Godteri og lapper til
boksene. 

guds fulle
rustning
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Hvor trenger du mest beskyttelse
og hjelp akkurat nå? 
Bruk arket med bibelvers til å be et
av bibelversene over sidemannen i
familien. La et av de store barna
eller en voksen gjøre det først. 


