
Till ledaren
Hjälpmedel du kan använda: Undervisningsförslag:

 Flanellograf  Salomos visdom
 Drama  Ordspråksboken
 OH

ORDSPRÅKSBOKEN
Visdomsord på vägen

Tips

A. Börja med att fråga barnen vad de tror Ordspråksboken handlar om och om de själva kan
något ordspråk. T ex  ”Dum som en åsna” osv.

B. På flanellograf
Salomo var kung Davids son. Han kan inte ha varit äldre än 18 år när han blev smord till kung.
En tid efteråt uppenbarade sig Gud i en dröm, där Salomo fick önska sig vad han ville. Han
bad om vishet. Gud gav honom både vishet och rikedom.
Salomo räknas som den visaste mannen på jorden. Människor kom till honom från hela
världen för att se hans rikedom och ta del av hans visdom, 1 Kung 10:23,24.

C. På flanellograf eller dramatisera
En gång kom två mammor till Salomo. De hade båda fött barn. Men en natt klämdes den ena
babyn ihjäl av sin mamma. Då bytte hon ut sitt döda barn mot väninnans i skydd av mörkret.
De stred inför Salomo om det levande barnet. Då befallde kung Salomo att en soldat skulle
hugga barnet i två delar och ge varsin halva åt de båda kvinnorna. Genast började barnets
riktiga mamma gråta och hon ville hellre ge bort barnet, bara det fick leva. Men den andra
kvinnan tyckte att Salomos idé var bra. Då förstod Salomo vem den riktiga mamman var och han
bad soldaten ge barnet till henne. Alla förundrade sig över Salomos klokhet, 1 Kung 3:16-28.

D. Salomo skrev 3000 visdomsord. Det finns något för varje situation i livet.

Visa på OH och läs ordspråken tillsammans
Faror som lurar vid vägen: 1) Fröken Osanning - ljuger, överdriver

2) Herr Negativ - ”jag vill inte” och ”jag orkar inte”, alltid negativ
3) Herr Dåliga Vanor - tycker om droger, är våldsam

Ord på vägen: 4) När du öppnat ditt hjärta för Jesus, planera då din framtid tillsammans
med honom

5) Kom alltid ihåg att Jesus hjälper dig i skolan. Det är han som gett dig
vishet, kunskap och förstånd.

6) Fråga Jesus vem du skall gifta dig med. Han vet svaret. Kom ihåg att
han alltid vill oss det bästa.

7) Hur du håller ditt hjärta rent skall vi tala om nästa gång.



LEKTION:
Visdomsord på vägen

Gamla Testamentet
ORDSPRÅKSBOKEN; Poesi

När Jesus mig kallar, så svarar jag: Ja!
Ja, ja, ja, ja!
Och följer jag Honom så går det så bra.
Bra, bra, bra.

När frestarn mig lockar, så säger jag: Nej!
Nej, nej, nej, nej!
Och hur han än lockar, så följer jag ej.
Nej, nej, nej!

Till mina kamrater så ropar jag: Kom!
Kom, kom, kom, kom!
Från synden och världen till Jesus vänd om.
Kom, kom, kom!

Sång
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LEKTION:
Visdomsord på vägen

Gamla Testamentet
ORDSPRÅKSBOKEN; Poesi B

Vik inte av till
höger eller
vänster,

håll din fot borta
från det onda.
Ordspr 4:27

Ty det är Herren som
ger vishet,

från hans mun
kommer kunskap

och förstånd.
Ordspr 2:6

Låt ej godhet
och sanning vika

ifrån dig.
Ordspr 3:3

Om syndare lockar
dig, så följ dem inte.
Ordspr 1:10

Befall dina verk åt Herren,
så har dina planer framgång.

Ordspr 16:3

Den som funnit en
hustru har fått nåd ifrån
Herren.

Ordspr 18:22

Framför allt som skall
bevaras må du bevara ditt hjärta,
ty från det utgår livet.

Ordspr 4:23

ORDSPRAKS-

BOKEN

Vi visar vägen, varnar för fara.
Lyssnar du trägen,
kan livet du spara.

Vilka är vi?

VISDOMSORD

PA VAGEN

S3



LEKTION:
Visdomsord på vägen

Gamla Testamentet
ORDSPRÅKSBOKEN; Poesi C

ORDSPRAKS-

BOKEN

Vi visar vägen, varnar för fara.
Lyssnar du trägen,
kan livet du spara.

Vilka är vi?

VISDOMSORD

PA VAGEN

S3



LEKTION:
Visdomsord på vägen

Gamla Testamentet
ORDSPRÅKSBOKEN; Poesi Tillbehör till C

Vik inte av till
höger eller
vänster,

håll din fot borta
från det onda.
Ordspr 4:27

Ty det är Herren som
ger vishet,

från hans mun
kommer kunskap

och förstånd.
Ordspr 2:6

Låt ej godhet
och sanning vika

ifrån dig.
Ordspr 3:3

Om syndare lockar
dig, så följ dem inte.
Ordspr 1:10

Befall dina verk åt Herren,
så har dina planer framgång.

Ordspr 16:3

Den som funnit en
hustru har fått nåd ifrån
Herren.

Ordspr 18:22

Framför allt som skall
bevaras må du bevara ditt hjärta,
ty från det utgår livet.

Ordspr 4:23

Uppgift: Klipp ut alla 7
bibelverserna och limma fast

dem på rätt bild.

Vik inte av till
höger eller
vänster,

håll din fot borta
från det onda.
Ordspr 4:27

Ty det är Herren som
ger vishet,

från hans mun
kommer kunskap

och förstånd.
Ordspr 2:6

Låt ej godhet
och sanning vika

ifrån dig.
Ordspr 3:3

Om syndare lockar
dig, så följ dem inte.
Ordspr 1:10

Befall dina verk åt Herren,
så har dina planer framgång.

Ordspr 16:3

Den som funnit en
hustru har fått nåd ifrån
Herren.

Ordspr 18:22

Framför allt som skall
bevaras må du bevara ditt hjärta,
ty från det utgår livet.

Ordspr 4:23

Uppgift: Klipp ut alla 7
bibelverserna och limma fast

dem på rätt bild.

Vik inte av till
höger eller
vänster,

håll din fot borta
från det onda.
Ordspr 4:27

Ty det är Herren som
ger vishet,

från hans mun
kommer kunskap

och förstånd.
Ordspr 2:6

Låt ej godhet
och sanning vika

ifrån dig.
Ordspr 3:3

Om syndare lockar
dig, så följ dem inte.
Ordspr 1:10

Befall dina verk åt Herren,
så har dina planer framgång.

Ordspr 16:3

Den som funnit en
hustru har fått nåd ifrån
Herren.

Ordspr 18:22

Framför allt som skall
bevaras må du bevara ditt hjärta,
ty från det utgår livet.

Ordspr 4:23

Uppgift: Klipp ut alla 7
bibelverserna och limma fast

dem på rätt bild.

Vik inte av till
höger eller
vänster,

håll din fot borta
från det onda.
Ordspr 4:27

Ty det är Herren som
ger vishet,

från hans mun
kommer kunskap

och förstånd.
Ordspr 2:6

Låt ej godhet
och sanning vika

ifrån dig.
Ordspr 3:3

Om syndare lockar
dig, så följ dem inte.
Ordspr 1:10

Befall dina verk åt Herren,
så har dina planer framgång.

Ordspr 16:3

Den som funnit en
hustru har fått nåd ifrån
Herren.

Ordspr 18:22

Framför allt som skall
bevaras må du bevara ditt hjärta,
ty från det utgår livet.

Ordspr 4:23

Uppgift: Klipp ut alla 7
bibelverserna och limma fast

dem på rätt bild.

Vik inte av till
höger eller
vänster,

håll din fot borta
från det onda.
Ordspr 4:27

Ty det är Herren som
ger vishet,

från hans mun
kommer kunskap

och förstånd.
Ordspr 2:6

Låt ej godhet
och sanning vika

ifrån dig.
Ordspr 3:3

Om syndare lockar
dig, så följ dem inte.
Ordspr 1:10

Befall dina verk åt Herren,
så har dina planer framgång.

Ordspr 16:3

Den som funnit en
hustru har fått nåd ifrån
Herren.

Ordspr 18:22

Framför allt som skall
bevaras må du bevara ditt hjärta,
ty från det utgår livet.

Ordspr 4:23

Uppgift: Klipp ut alla 7
bibelverserna och limma fast

dem på rätt bild.

Vik inte av till
höger eller
vänster,

håll din fot borta
från det onda.
Ordspr 4:27

Ty det är Herren som
ger vishet,

från hans mun
kommer kunskap

och förstånd.
Ordspr 2:6

Låt ej godhet
och sanning vika

ifrån dig.
Ordspr 3:3

Om syndare lockar
dig, så följ dem inte.
Ordspr 1:10

Befall dina verk åt Herren,
så har dina planer framgång.

Ordspr 16:3

Den som funnit en
hustru har fått nåd ifrån
Herren.

Ordspr 18:22

Framför allt som skall
bevaras må du bevara ditt hjärta,
ty från det utgår livet.

Ordspr 4:23

Uppgift: Klipp ut alla 7
bibelverserna och limma fast

dem på rätt bild.

Vik inte av till
höger eller
vänster,

håll din fot borta
från det onda.
Ordspr 4:27

Ty det är Herren som
ger vishet,

från hans mun
kommer kunskap

och förstånd.
Ordspr 2:6

Låt ej godhet
och sanning vika

ifrån dig.
Ordspr 3:3

Om syndare lockar
dig, så följ dem inte.
Ordspr 1:10

Befall dina verk åt Herren,
så har dina planer framgång.

Ordspr 16:3

Den som funnit en
hustru har fått nåd ifrån
Herren.

Ordspr 18:22

Framför allt som skall
bevaras må du bevara ditt hjärta,
ty från det utgår livet.

Ordspr 4:23

Uppgift: Klipp ut alla 7
bibelverserna och limma fast

dem på rätt bild.



LEKTION:
Visdomsord på vägen

Gamla Testamentet
ORDSPRÅKSBOKEN; Poesi B/C

Minnesvers:

Vik inte av till höger
eller vänster.

Ordspr 4:27

Kung Salomo

1 2 3 4 5 6

När Jesus mig kallar, så svarar jag: Ja! Ja, ja, ja, ja!
Och följer jag honom så går det så bra. Bra, bra, bra.

1

3

När frestarn mig lockar, så säger jag: Nej! Nej, nej, nej, nej!
Och hur han än lockar, så följer jag ej. Nej, nej, nej!

Till mina kamrater så ropar jag: Kom! Kom kom, kom, kom!
Från synden och världen till Jesus vänd om. Kom, kom, kom!

4            2

4     2

5

6 5

Text
&

Musik:

Okänd

2

2

Visdomsord på vägen - Ordspråksboken

Ordspråksboken är en samling visdomsord för oss människor. De är
inspirerade av den helige Ande, samtidigt som de bygger på människors

erfarenhet. Under många
hundra år hade man sett
hur sanna ordspråken är.
Kung Salomo diktade
3000 ordspråk och vi vet
att Gud gav honom en
särskild visdom. Att lyssna

och lära är två nyckelord. Med öronen hör man och
med hjärtat och hjärnan tänker man efter. Så förstår
man att akta sig för det onda. Alla bud och varningar i
bibeln är till för att hjälpa människorna att komma
rätt i livet. Därför är det fel att se ordspråken som
ett sätt för Gud att neka oss ha roligt. Gud vill att
det ska gå bra för oss och därför lär han oss på
förhand om vägar som leder rätt och som
leder vilse. Ordspråken hjälper
oss att finna och
följa den
rätta vägen.



LEKTION:
Visdomsord på vägen

Gamla Testamentet
ORDSPRÅKSBOKEN; Poesi Tillbehör

Vik inte av till
höger eller

vänster,
håll din fot borta
från det onda.
Ordspr 4:27

Ty det är Herren som
ger vishet,

från hans mun
kommer kunskap

och förstånd.
Ordspr 2:6

Låt ej godhet
och sanning vika

ifrån dig.
Ordspr 3:3

Om syndare lockar
dig, så följ dem inte.
Ordspr 1:10

Befall dina verk åt Herren,
så har dina planer framgång.

Ordspr 16:3

Den som funnit en
hustru har fått nåd ifrån
Herren.

Ordspr 18:22

Framför allt som skall
bevaras må du bevara ditt hjärta,
ty från det utgår livet.

Ordspr 4:23

VISDOMSORD

PA VAGEN

Uppgift: Kopieras
på OH-film.

S3


