
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Læs højt: 
Gudsperlen 
Denne perle er tegnet for den treenige, hellige Gud. Han er overalt, og har al magt. Han 
har en plan med hver enkelt af os, og han giver alle store og små en plads, vi skal udfylde. 
Johannes døber var udvalgt af Gud til en særlig opgave: Han skulle pege på Jesus, som 
verdens frelser. Ved hans fødsel profeterede hans far: 
 
Zakarias' lovsang 
v67 Hans far, Zakarias, blev fyldt med Helligånden og profeterede: 
v68 Lovet være Herren, Israels Gud, 
for han har besøgt og forløst sit folk. 
v69 Han har oprejst os frelsens horn 
i sin tjener Davids hus, 
v70 sådan som han fra gammel tid har forkyndt 
ved sine hellige profeters mund: 
v71 at frelse os fra vore fjender 
og fra alle dem, som hader os, 
v72 at vise barmhjertighed mod vore fædre 
og huske på sin hellige pagt, 
v73 den ed, han tilsvor vor fader Abraham: 
v74 at fri os fra vore fjenders hånd 
og give os at tjene ham uden frygt 
v75 i fromhed og retfærdighed 
for hans åsyn alle vore dage. 
v76 Og du, mit barn, skal kaldes den Højestes profet, 
for du skal gå foran Herren og bane hans veje 
v77 og lære hans folk at kende frelsen 
i deres synders forladelse, 
v78 takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, 
hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os 
v79 for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, 
og lede vore fødder ind på fredens vej. 
                                                                                 Luk 1,67 - 80 
 
Syng verset: 
Melodi : Op al den ting som Gud har gjort 
Den første perle som jeg ser  
er jord og himmels fader 
så stor og fjern men også nær 
i himmellys mig bader 
 
 
Aktivitet 
Tænd et takkelys til Gud 

 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Læs højt:  
Dåbsperlen minder os om: 

- at vi i dåben bliver Guds børn. Da Jesus er Guds søn, får vi også ham til bror. 
Sammen med Ham skal vi arve Guds evige rige. 

 
Johannes døber, døbte Jesus og indviede Ham dermed til den særlige opgave, der var 
hans som frelser for mennesker.   
Den dåb vi døbes med er anderledes. Det er en dåb til fællesskab med Jesus og Faderen 
og Helligånden. 
 
Men han (Johannes ) sagde til dem alle: »Jeg døber jer med vand; så kommer han, som er stærkere end 
jeg, og jeg er ikke værdig til at løse hans skorem. Han skal døbe jer med Helligånden og ild. v17 Han har sin 
kasteskovl i hånden for at rydde sin tærskeplads og samle hveden i sin lade, men avnerne skal han brænde i 
en ild, der aldrig slukkes.« 
Luk 3,16 - 17 
 
Men da Guds, vor frelsers, godhed og kærlighed til mennesker blev åbenbaret, v5 frelste han os, ikke fordi vi 
havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig; det gjorde han ved det bad , der genføder og 
fornyer ved Helligånden, 
 
Tit 3,4 - Tit 3,6 
 
Syng verset: 
Melodi : Op al den ting som Gud har gjort 
Af dåbens vand jeg stadig gror 
Og vokser i dit rige 
Et liv med Jesus som min bror 
I dåben er vi lige. 
 
Aktivitet 
Tag hver en håndfuld vand fra fadet og snak om, hvad vandet symboliserer, når det bliver 
brugt til dåb: 

- renselse ( fra synd – et nyt menneske dukker op) 
- druknelse ( af det gamle menneske) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
Læs højt: 
Forbønsperlerne   
minder os om, at der mennesker vi skal bede for 
 
v1 Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og 
en klingende bjælde. v2 Og om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer al kundskab 
og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. v3 Og om jeg så uddeler alt, hvad 
jeg ejer, og giver mit legeme hen  til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. 
v4 Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke 
noget ind. v5 Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag. v6 Den finder 
ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. v7 Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. 
v8 Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forgå; tungetale, den skal forstumme; og 
kundskab, den skal forgå. v9 For vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis, v10 men når det 
fuldkomne kommer, skal det stykkevise forgå. v11 Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et 
barn, tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige. v12 Endnu ser vi i et spejl, i 
en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, 
ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. 
v13 Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden. 

1 Kor 13,1 - 14 
 
Syng verset: 
Melodi : Op al den ting som Gud har gjort 
De mennesker som kær jeg har 
Og tænker på med varme 
Vær Gud for alle dem en far 
Mød dem med åbne arme. 
 
Aktivitet 
Lav en bedesten. Tag en af de små sten og skriv et navn på – eller tegn et af de 
mennesker, du holder af. Put stenen i lommen og bed inden i dig selv for vedkommende, 
når du mærker stenen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Læs højt: 
Jeg - perlen 
Denne perle er tegnet for dig selv. Der er tæt forbindelse mellem dig og Gud. Tænk på, at 
du er skabt af Gud som noget helt særligt. Der er ikke andre som dig i hele verden og Gud 
elsker dig – også selvom du ikke er perfekt! Han kender dig og har omsorg for dig. 
 
Herre, du ransager mig og kender mig. 
v2 Du ved, om jeg sidder eller står, 
på lang afstand er du klar over min tanke; 
v3 du har rede på, om jeg går eller ligger, 
alle mine veje er du fortrolig med. 
v4 Før ordet bliver til på min tunge, 
kender du det fuldt ud, Herre; 
v5 bagfra og forfra indeslutter du mig, 
og du lægger din hånd på mig. 
v6 Det er for underfuldt til, at jeg forstår det, 
det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det. 
 
v13 Det var dig, der dannede mine nyrer, 
du flettede mig sammen i min mors liv. 
v14 Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt, 
underfulde er dine gerninger, 
jeg ved det fuldt ud! 
                                                                      Sl 139,1 -6 og 13-14 
 
Johannes døber kedte sig selv og sin opgave. Derfor kunne han sige om sit forhold til 
Jesus: ”Han skal blive større og jeg mindre” Johs 3,30 
 
Tænk over, hvordan dit forhold er til Jesus.  
 
 
Syng verset: 
Melodi : Op al den ting som Gud har gjort 
Når jeg er lille, er du stor 
Og når jeg bliver bange  
Ved jeg, du i mitt hjerte bor 
Så ingen frygt mig fange 
 
Aktivitet 
Tag hinanden i hænderne og dan en rundkreds. 
Sig sammen denne bøn:  
Jeg takker dig Gud, fordi jeg er underfuldt skabt. 
Jeg takker dig Gud fordi du har omsorg for mig. 
Hjælp mig til tjene dig. 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Læs højt: 
Ørkenperlen  
Vores liv kan af og til føles som en ørkenvandring. I ørkenen vokser, der intet og der råder 
ensomheden. I ørkenen kan vi møde fristelsen, ligesom Jesus møder den i Luk 4, 1- 13. 
Midt i ensomheden melder fristelsen til at opgive det hele sig.  
Ørkenen er også det sted, hvor Jesus trækker sig tilbage, når han vil være alene og bede 
til Gud. Tænk over, hvor du møder ørkenen i dit liv og hvor du kan du trække dig tilbage og 
mødes med Gud. 
 
v1 Jesus vendte tilbage fra Jordan fyldt af Helligånden, og ført af Ånden var han ude i ørkenen v2 i fyrre 
dage og blev fristet af Djævelen. Han spiste ikke noget i de dage, og da de var gået, led han sult. v3 Da 
sagde Djævelen til ham: »Hvis du er Guds søn, så sig til stenen her, at den skal blive til brød.« v4 Men Jesus 
svarede ham: »Der står skrevet: ›Mennesket skal ikke leve af brød alene.‹ « v5 Så førte Djævelen ham højt 
op og viste ham i ét nu alle jordens riger v6 og sagde til ham: »Dig vil jeg give al denne magt og herlighed, 
for den er overgivet til mig, og jeg giver den, til hvem jeg vil. v7 Hvis du altså tilbeder mig, skal alt dette være 
dit.« v8 Men Jesus svarede ham: »Der står skrevet: ›Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.‹ « 
v9 Derpå førte Djævelen ham til Jerusalem, stillede ham på templets tinde og sagde til ham: »Hvis du er 
Guds søn, så styrt dig ned herfra. v10 For der står skrevet: 
Han vil give sine engle befaling om at beskytte dig, 
v11 og: 
De skal bære dig på hænder, 
så du ikke støder din fod på nogen sten.« 
v12 Men Jesus svarede ham: »Der er sagt: ›Du må ikke udæske Herren din Gud.‹ « 
v13 Da Djævelen ikke havde mere at friste med, forlod han ham for en tid. 
                                                                                                                                                  Luk 4,1-13 
Johannes døber levede i  ørkenen og prædikede for mennesker; at de skulle omvende sig. 
 
v1 I de dage træder Johannes Døber frem og prædiker i Judæas ørken: v2 »Omvend jer, for Himmeriget er 
kommet nær!« v3 Det er ham, der er talt om ved profeten Esajas, der siger: 
Der er en, der råber i ørkenen: 
Ban Herrens vej, 
gør hans stier jævne! 
v4 Johannes bar klæder af kamelhår og havde et læderbælte om livet, og hans føde var græshopper og 
vildhonning. v5 Da drog Jerusalem og hele Judæa og hele Jordanegnen ud til ham, v6 og de blev døbt af 
ham i Jordanfloden, idet de bekendte deres synder. 
                                                                                                                                                   Matt 3,1-5 
Syng verset: 
Melodi : Op al den ting som Gud har gjort 
Når Satan mig  vil lokke ud 
Og få mig til at glemme 
At elske andre, knus ham Gud 
Lad mig din magt fornemme 
 
Aktivitet 
Johannes spiste græshopper og honning i ørkenen. Det var sund og nærende kost. 
Smag på det, der er i de små bægre. Mon det smager som ristede græshopper og 
honning? 

 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Læs højt:  
Bekymringsløshedperlen: minder os om at lægge vores liv i Guds hænder, hvor der er 
tryghed midt i alt det, der kan gøre os bange eller stressede. Her kan du lægge dine 
bekymringer fra dig. 
Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med 
tak. v7 Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. 

Fil 4,6 -7 
 
v6 Ydmyg jer derfor under Guds stærke hånd, så vil han ophøje jer, når tiden kommer, v7 og kast al jeres 
bekymring på ham, for han har omsorg for jer. 

1 Pet 5,6 - 7 
 
Johannes oplevede at hans disciple var bekymrede over at Jesus også døbte andre. 
Måske så de Jesus som en konkurrent?? 
Johannes sætter det hele på plads og tager imod disciplenes bekymring ved at fortælle at 
Jesus er den største. Det må vi også stole på, når vi er bekymrede. 
 
»Rabbi, han, som var hos dig på den anden side af Jordan, han, som du har vidnet om, han døber nu selv, 
og alle kommer til ham.« v27 Johannes svarede: »Et menneske kan ikke tage noget som helst uden at have 
fået det givet fra himlen. v28 I kan selv bevidne, at jeg sagde: Jeg er ikke Kristus, men jeg er udsendt forud 
for ham. v29 Den, der har bruden, er brudgom; men brudgommens ven, som står og lytter efter ham, fyldes 
med glæde, når han hører brudgommen komme. Det er min glæde, og den er nu fuldkommen. v30 Han skal 
blive større, jeg skal blive mindre. 

Joh 3,26 - 30 
Syng verset: 
Melodi : Op al den ting som Gud har gjort 
Der er en perle, som er blå 
Som havets mange dråber 
Vil du Gud ved min sode gå 
Når jeg bekymret råber 
 
Aktivitet 
Skriv dine bekymringer ned og brænd dem af 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Læs højt:  
Kærlighedsperle 1 
Minder os om, at Gud elsker os så højt, at han sendte sin egen søn til jorden, som et 
mennesk, for at redde mennesker ud af synd og død. 
 
 For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal 
fortabes, men have evigt liv. v17 For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at 
verden skal frelses ved ham. v18 Den, der tror på ham, dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede dømt, 
fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn 

Joh 3,16 - 18 
 
Johannes døbers vigtigste opgave var at fortælle mennesker, at Jesus er ”Guds lam, som 
bærer verdens synd”. Det var ord, som Israellitterne kendte rigtig godt. De vidste fra deres 
hellige skrifter at, der skulle komme en frelser engang. I Esajasbogen kunne de læse om 
det. Og nu var tiden inde til, at det skulle opfyldes.  
 
v4 Men det var vore sygdomme, han tog, 
det var vore lidelser, han bar; 
og vi regnede ham for en, der var ramt, 
slået og plaget af Gud. 
v5 Men han blev gennemboret for vore overtrædelser 
og knust for vore synder. 
Han blev straffet, for at vi kunne få fred, 
ved hans sår blev vi helbredt. 
v6 Vi flakkede alle om som får, 
vi vendte os hver sin vej; 
men Herren lod al vor skyld ramme ham. 
v7 Han blev plaget og mishandlet, 
men han åbnede ikke sin mund; 
som et lam, der føres til slagtning, 
som et får, der er stumt, mens det klippes, 
åbnede han ikke sin mund. 
 
                                                         Es 53,4 - Es 53,7 
Syng verset: 
Melodi : Op al den ting som Gud har gjort 
Din kærlighed du rækker mig 
I Jesus jeg den kender 
Send også mig ud på din vej 
Så jeg bli’r dine hænder 
 
Aktivitet 
Lav et kors af forhåndenværende materialer (pinde, sten, papir eller hvad i kan finde) 
Det skal minde os om, at det var på korset, vores frelse blev fuldbragt. 



 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
Læs højt: 
Kærlighedsperle 2 skal minde os om, at vi skal give den kærlighed videre, som vi har fået 
fra Gud. Vi er Guds hænder i verden.  
Kærlighed handler om at modtage – og at give. Vi har fået så meget; så der er nok at dele 
ud af. Vi skal først og fremmest to ting: fortælle om Gud og hans kærlighed og vi skal vise 
kærlighed ved at gøre godt mod andre. 
 
Johannes fortalte om Gud, også selvom det kom til at koste ham livet 
 
v19 Vi elsker, fordi han elskede os først. v20 Hvis nogen siger: »Jeg elsker Gud,« men hader sin broder, er 
han en løgner; for den, der ikke elsker sin broder, som han har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har 
set. v21 Og dette bud har vi fra ham: Den, der elsker Gud, skal også elske sin broder. 
1 Joh 4,19 -21 
 
 
Syng verset: 
Melodi : Op al den ting som Gud har gjort 
Din kærlighed du rækker mig 
I Jesus jeg den kender 
Send også mig ud på din vej 
Så jeg bli’r dine hænder 
 
Aktivitet 
Stil jer op på en række. Den første i række får et hjerte, som skal varmes i hånden. Giv det 
derefter videre til den næste i rækken og sig ”Gud elsker ……..(navnet på den, du giver 
det til)  
Den, der modtager hjertet holder det lidt i sin hånd, for derefter at give det videre på 
samme måde, som det blev modtaget…………. Fortsæt til alle har mærket hjertet i hånden 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
Læs højt: 
Stilhedperlen 
Tit tænker vi på, at vi skal tale til Gud, når vi beder. Men nogle gange skal vi også være 
stille, så vi kan høre, hvad ham siger. I vores verden er det ikke let at finde stilhed. Heller 
ikke i aften. Men om lidt skal I bare være stille og måske stikke fingrene i ørerne og lukke 
øjnene, men I beder stille inde i jer selv.  
I kan tænke denne bøn: Tak Gud fordi du hører mig, hjælp mig til også en gangimellm at 
være stille, så jeg kan høre dig 
Mens du er stille, kan du også tænke på, om der er et eller andet, du kan gøre i aften, som 
får en anden til at blive glad. 
 
Vær stille over for Herren, 
vent på ham; 
                              Sl 37,7 
 
 
Syng verset: 
Melodi : Op al den ting som Gud har gjort 
De stille perler gør mig godt 
Her kan du til mig tale 
Og hjælpe mig med stort og småt 
Din trøst fra himlen dale 
 
Aktivitet 
Stil jer i rundkreds og vær helt stille men i lukker øjnene og måske også stikker fingrene i 
ørerne. Bed stille inden i jer selv i ca 1 minut. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gå videre til post 11 



 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
Læs højt: 
Nattens sorte perle/sorgens og dødens perle: 
Minder os om, at livet ikke bare er leg og glæde. Der er også problemer af forskellig slags. 
Vi kan også komme til at opleve tvivl i vores liv.  
 
Da Johannes døber blev sat i fængsel, kom han i tvivl om hvem Jesus var. Da det skete 
bad han sine venner om at gå til Jesus og spørge ham. Og Jesus svarede Johannes med 
at fortælle, hvad der skete omkring ham. Jesus fik blinde til at se, døve til at høre og 
lamme til at gå. Det var jo de tegn, der var forudsagt, når engang  messias/frelseren skulle 
komme. 
Johannes fik hjælp ved at sende andre til Jesus – og det kan vi også gøre, ved at bede 
dem om at bede for os. Man kan sige at forbøn er at gå til Jesus på andres vegne. 
 
v2 Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple v3 og spurgte ham: 
»Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?« v4 Jesus svarede dem: »Gå hen og fortæl 
Johannes, hvad I hører og ser: v5 Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde 
står op, og evangeliet forkyndes for fattige. v6 Og salig er den, der ikke forarges på mig.« 

Matt 11,2 - Matt 11,06 
v3 Styrk de synkende hænder, 
gør de kraftesløse knæ stærke, 
v4 sig til de urolige hjerter: 
Vær stærke, frygt ikke! 
Nu kommer jeres Gud med hævn, 
Guds gengæld, 
han kommer og frelser jer. 
v5 Da skal blindes øjne åbnes 
og døves ører lukkes op; 
v6 da springer den halte som hjorten, 
den stummes tunge bryder ud i jubel. 
For vand vælder frem i ørkenen, 
bække i ødemarken.                           Es 35,3 - Es 35,6 
 
Vi kan også komme til at opleve sygdom, død 
Midt i det hele har Gud lovet at være med os 
 
»Jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke.«  
v6 Derfor kan vi frimodigt sige: 
Herren er min hjælper, 
jeg skal ikke frygte, 
hvad kan et menneske gøre mig? 
                                                      Hebr 13,5 - 6 
 
Syng verset: 
Melodi : Op al den ting som Gud har gjort 
Og når jeg mærker mørkets gys 
Og føler mig i fare 
Kom Gud og spræng det med dit lys 
Send mig din engleskare. 
 

 



 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
Læs højt: 
Opstandelsesperlen – håbets perle 
Minder os om, at Gud giver håb, midt i alt det, der kan se håbløst ud. Han har givet os et 
håb om, at døden ikke får det sidste ord. Fordi Jesus overvandt døden, kan vi regne med, 
at der er et liv efter døden. Her skal vi være sammen med Gud. 
 
v3 Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende 
håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, v4 til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger 
gemt i himlene til jer, v5 som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i 
den sidste tid. 

1 Pet 1,3 -6 
Johannes døber 
Mistede sit liv, men han havde selv håbet om et evigt liv. Han sagde det faktisk selv, som 
det sidste vidnesbyrd før han døde:   
Den, der tror på Sønnen, har evigt liv 
Joh 3,36 
 
Syng verset: 
Melodi : Op al den ting som Gud har gjort 
Gud i dit rige , hvor jeg er 
Den største skat jeg finder 
Hos mig, du er i alt, der sker 
Et liv med dig jeg vinder. 
 
Aktivitet 
Johannes døbers far Zakarias kaldte Jesus for ”solopgangen fra det høje” 
Tal med hinanden om, hvad der sker, når solen står op. ( der bliver varme og lys, livet på 
jorden er afhængigt af solens lys) Hvad fortæller billedet os om Jesus? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


