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Lektion 1
Jesus kender os (natanael)

                      
MåL 
Børnene skal føle sig velkomne i gruppen. Nye børn skal finde venner og 
integreres i miljøet. Børnene skal forstå at Jesus kender dem. Han kendte dem, 
før de selv havde lyst til at kende ham, og før de begyndte i børnekirken.

TiL Lederen 
Da dette er første samling i denne sæson, er det vigtigt, at alle føler sig  
velkomne og med i fællesskabet. Her er Jesus vores største forbillede, blandt 
andet i den bibelhistorie, vi skal formidle i denne lektion. Jesus viste oprigtig 
interesse for nye mennesker, og han mødte dem med respekt og tillid. 
For at vi skal bli kjent med Jesus trenger vi å bruke tid sammen med ham.  
Dette er specielt vigtigt for os som ledere, både for vores egen del og for at vi 
kan blive i stand til at give Guds hjerte til børnene. Det oplever vi, når vi har 
været sammen med nogle, som vi er rigtig glade for.  
Det oplever vi, når vi har brugt tid sammen med Jesus! 

BiBeL huskeord
”Kom og se!” Joh. 1:46b

BiBeLTeksT
Joh. 1:45-48

ForBeredeLser
•  Bed for samlingen og børnene som kommer.
•  Arbejd med at lave et visuelt indbydende og attraktivt miljø. Førsteindtrykket  
    skaber forventning og spænding. Find musik og sange.
•  Øv på dramastykke (øv eventuelt på at fortælle det levende).
•  Forbered smågruppesamlingene. 

udsTyr
•  En sammenrullet avis pr. 10-12 børn,
•  Eventuelt udklædningstøj til drama
•  Cd-spiller eller instrument til kendingsmelodi
•  Eventuelt overraskelse (spiselig, præmie, aktivitet) da det er første samling
•  Postkort og frimærker
•  Børnenes navn og adresser
•  Eventuelt dvd-spiller og tv/videoprojektor



JESUS KEndEr oS 

13

LEKtion 1     

HK 1, ©pbu, oslo

TiL sMågruppesaMLingen
Vi skal lave nøgleringe. De næste gange skal børnene sætte et nyt bibelvers på 
ringen.
I dag laver vi et skilt, en figur eller lignende til pynt og til at skrive navn på. 
Dette kan for eksempel være en lille træskilt med hul i (eller mosgummi 
eller lamineret papir), som børnene dekorerer med (for eksempel decopage, 
maling, tryk), skriver navn på og sætter en ring i. Det kan også være færdige 
nøglevedhæng i plast. (Se i hobbybutik.) Husk at ringen skal holde til at blive 
puttet i lommen og medbringes hver gang i denne sæson. Til næste samling har 
du forberedt ugens vers, der så sættes på ringen (se bilag). Verset kopierer du på 
et farvet papir og klipper det til. Du kan laminere det eller lime det på karton. 
Husk at lave hul, så barnet kan sætte det på sin nøglering.  
En uge er verset på en gul diamant, næste gang blå og så videre...

på saMLingsdagen
Kom i god tid, og brug tid på at bede sammen med de andre lederne.
I har en åndelig tjeneste, og har brug for at bruge tid sammen med Ham der 
giver liv og med hinanden.

saMLing 1

 
veLkoMMen
Byd velkommen på en engageret og positiv måde. Dette kan fint gøres med 
en gennemgående figur, maskot, eller en udklædt leder. Det skaber spænding 
og giver dig fuld opmærksomhed! Fortæl om samlingen i dag og eventuelt 
om planer for denne sæson. Præsentér dig selv og de andre lederne, som er til 
stede. Lad børnene præsentere sig. (Registrering bør finde sted før samlingen 
begynder. Husk at få fulde navn, adresse og fødselsår).

inTeresseFanger 
> Forslag 1: ”Avislegen”
Legen foregår i grupper på 10-12 personer. Er der flere, bør I lave flere grupper. I 
sætter stolene i en rundkreds. Der skal være en stol mindre end deltagerne. Alle 
sætter sig på en stol, og sidste mand står i midten med en avis. Der siges et navn 
og personen i midten skal slå den navngivne person på knæet med avisen før 
den navngivne når at sige et nyt navn. Slår “personen i midten” med avisen før 
et nyt navn siges, bytter disse plads. Den som sætter sig ned, siger et nyt navn 
før han/hun sætter sig. 
Når alle har lært navnene på hinanden, kan man slå grupperne sammen eller 
gøre legen vanskeligere ved at hver stol har navnet på den person som først sad 
der. Når personene bytter plads vil man også bytte navn.

M  T  O   T   F   L   S
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> Forslag 2: Lav navneskilte
Børnene kan selv dekorere og skrive sit eget navn. (Det kan gøres meget enkelt 
med hvide klistermærker, eller mere avanceret så de kan bruge det flere gange). 
Samtal om navnene, og lær dem mens de snakker.

sange
•  Gud er så glad for mig at han kan ikke holde øjnene fra mig
•  
•  
•  
•  

Bøn
Forklar hvad bøn er. Bed sammen.
Spørg om bønneemner. Giv opfordring til at børnene beder selv, højt eller stille.

undervisning
> Forslag 1: Dukketeater  

Milla:  Åh, jeg glæder mig til at begynde i xxx (Navn på jeres gruppe)   
  igen. Måske lærer jeg nogle nye at kende, som jeg ikke har leget  
  med før. Det blir’ så fedt!

Bjarne: (Bjarne kommer forsigtigt op, og kikker så hurtigt på Milla   
  før han vender sig væk. Han er tydeligt genert og lidt bange).

Milla:   Hej! Er du ny her i xxx? Jeg hedder Milla. Hvem er du?

Bjarne: (hvisker) Bjarne

Milla:  Æhh? Ingen kan høre når du snakker med dine sko.

Bjarne: (Lidt højere og meget hurtigt, men stadigvæk nervøs) 
  Jeg hedder Bjarne Olsen ……(sig adressen efter hvor I bor).

Milla:  (afbryder) Ja, det holder. Kom Bjarne. Skal vi gå ind?

Bjarne: Æhh, mmm, ehh, jeg står her lidt endnu.

Milla:  Du kan jo ikke bare stå her. De har jo begyndt. Kom nu med   
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  ind! Tør du ikke eller?

Bjarne: Jo, men…, jeg føler mig ikke helt tryg ved alle dem derinde. 
  Lige før kom der en stor dreng, og han havde en kæde hængene i  
  bukserne. Tænk hvis han nu slår nogen med den. Han så altså  
  skummel ud, for han havde også helt uglet hår.

Milla:  Slap nu af! Der er sikkert ikke noget at være bange for i det   
   hele taget. Den kæde kan jo bare være en lænke, som han har   
  sine nøgler i, og man behøver ikke at være en bølle selv om man  
  har uglet hår.

Bjarne: Nej, måske ikke, men han så sådan ud – frygtelig skummel!

Milla:  Du kan jo ikke sige sådan før du kender ham. Skal vi vædde på,  
  at han er meget flink! Kom med ind, så finder vi ud af det!

Leder:  Bjarne og Milla kendte ikke den nye dreng, men Milla ville ind 
og finde ud af mere. Hvis de skulle lære ham at kende, måtte de finde ud af 
noget mere om ham. Har du hørt om Jesus før? Hvad ved du om ham? Få nogle 
svar frem som siger noget om Guds søn, fødsel, liv, soningsdød, opstandelse og 
tro.

> Forslag 2: Dramastykke  

En gruppe børn, en voksen klædt ud som barn, og en leder sidder i en 
søndagsskoletime.

Læreren: Er det ikke fantastisk at tænke på, at Jesus kender os?  
  Han ved alt om os.

voksent barn: Mener du, at han altid kan se os?

Læreren:  Ja, han kan altid se, hvor vi er.

voksent barn: (Lidt betænkelig) Ja… Hvad så hvis vi trækker alle    
  gardiner for og låser alle døre?

Børn:  Så kan han se os alligevel.

voksent barn: Men hvis jeg gemmer meg inde i en hule?
  Der kan han vel ikke se mig?

Børn:  Jo, han kan se dig alligevel, det bliver aldrig for mørkt for ham.

voksent barn:  Højt oppe i et fly da, eller oppe på et tag?  
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  Her tør Jesus vel ikke komme med?

Børn:  Jo da, højt oppe i himmelen eller langt nede i jorden.  
  Jesus er med os alle steder.
Sceneskift

voksent barn i soveværelse om aftenen:   Sover du aldrig Jesus?

Børn:  (dukker op bag ved sengen):  Nej, han er altid vågen. Han ser alt  
  og ved til og med, hvad der bor inden i os. Han er så glad for os  
  at han aldrig bliver træt af at kigge på os!
  Det er næsten som når nogen er forelskede, de bare ser og ser og  
  ser…

Tænk hvor dejligt at Jesus kender os og ser os. Så ved vi, at han er med os hele 
tiden. Men kender I Jesus? Hvad ved I om ham? Få frem svar som siger noget 
om Guds søn, fødsel, liv, soningsdød, opstandelse og tro.  
Nu skal I få lov til at høre mere om ham.

det vi skal høre om i dag skete, da Jesus var her på jorden. 
Han var begyndt at fortælle mennesker om Gud. Han ville have 12 mænd med 
sig, som han kunne lære ekstra meget om Gud, og som kunne hjælpe ham, så at 
endnu flere mennesker kunne lære ham at kende. Han kaldte på Filip som senere 
fortalte Natanael om Jesus.

> Historien om Natanael og Jesus fra Joh.1:45-48  læses, genfortælles 
eller dramatiseres med stor indlevelse. Her er et eksempel til 
dramatisering: 

Fortæller:  Det vi skal høre om i dag skete da Jesus, Guds Søn, var nede på 
jorden. Jesus var voksen, 30 år, og rejste rundt i Israel for at fortælle menneskene 
om Gud. Han fortalte, at Gud var glad for dem, og ønskede at være sammen 
med dem. Jesus havde nogle elever, som han kaldte disciple, med sig.  
De fulgte Jesus overalt, lærte af ham og hjalp ham med at fortælle, så at endnu 
flere kunne få at vide, hvem Jesus var.
En af disciplene hed Filip. Han var så glad for at være sammen med Jesus! 
Menneskene i Israel havde i flere tusind år ventet på at Guds søn skulle komme. 
Det havde de snakket meget om. Endelig var han her! Det boblede næsten over 
for Filip, han måtte snakke med nogen om det. Filip havde en kammerat, som 
hed Natanael. Filip og Natanael havde ofte snakket sammen om Messias, Guds 
søn, som skulle komme. Derfor rejste Filip til Kana, en lille by i Galilæa, for det 
var der Natanael boede. Natanael var ude i haven. Han sad i skyggen under et 
figentræ og tænkte. Pludselig kom Filip springende ind i haven og råbte glad:
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Filip:  Hør Natanael! Guds Søn, Messias, er kommet!  
  Ham som vi har snakket om, og som hele folket venter på!  
  Det er Jesus, søn af Josef fra Nasaret! 

Forteller:  Natanael kiggede overrasket på sin ven, som kom brasende ind i 
haven. Hvad var det han sagde? – at Jesus var Messias, Guds Søn.   
Det ville jo være fantastisk, men han kunne ikke tro på det. Natanael var en 
ærlig og oprigtig mann, og det, som Filip fortalte lige nu, var slet og ret for godt 
til at være sandt.

natanael:  (Rejser sig stille op. Er skeptisk).
  Fra Nasaret? Kan noget godt komme fra Nasaret?

Forteller:  Hvad skulle Filip sige nu? Han kendte egentlig ikke Jesus så 
godt, men når han var sammen med ham, vidste han bare, at det var sandt. 
Jesus var Messias, Guds søn. Hvis Natanael bare kunne træffe Jesus, være 
sammen med Ham og tale med Ham, så ville han også forstå, at det Filip sagde, 
var sandt.

Filip:  Kom og se Natanael!  Kom med mig, så kan du komme til at   
  møde Jesus.

Forteller:  Natanael gik med Filip. Jesus så Natanael komme hen imod sig 
og før de fik hilst på hinanden, sagde Jesus: ”Der kommer en israelit, som er helt 
igennem ærlig.”

Natanael blev meget overrasket. Vidste Jesus hvem han var?  De havde jo aldrig 
mødt hinanden før. ”Hvor kender du mig fra?” spurgte han Jesus.
Jesus svarede ”Jeg så dig da du var under figentræet, før Filip kaldte på dig.”
”Men det er jo umuligt,” tænkte Natanael. ”Jesus var ikke der sammen med os, 
hvordan kunne han vide, at jeg sad under figentræet.  
Ingen mennesker kan vide sådan noget” Nu tvivlede ikke Natanael mere. En, 
som vidste alt så nøjagtigt, måtte være Messias. Han knælede ned foran Jesus og 
sagde:  
”Du er Guds Søn! Du er Israels konge!”
 

> Kald et barn fra gruppen frem og fortæl, hvordan I lærte 
hinanden at kende.  Det kan for eksempel ligne denne historie: ”Markus er 
en dejlig dreng, som jeg holder meget af. Men vi har ikke altid kendt hinanden 
så godt. Først mødte jeg Markus’ mor. Hun fortalte, at hun havde en dreng, som 
var 6 år, og som hed Markus. Fint, tænkte jeg. Men kendte jeg Markus nu? (Lad 
børnene svare).
Hans mor viste mig et billede af Markus. Jeg så, at han havde lyst hår og blå 
øjne. Han så venlig ud og havde fodboldtøj på. Men kendte jeg Markus?
En dag mødte jeg Markus sammen med sin mor i Føtex. Jeg sagde hej og 
fortalte hvad jeg hed. Han sagde også hej. Han fortalte, at han skulle købe 
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jordbær, for det var det bedste han vidste. Derefter skulle de til stranden. Kendte 
jeg Markus nu?
Senere kom Markus i søndagsskolen. Han tog med på udflugt, og en gang kom 
han på besøg hjemme hos mig. Markus og jeg har spillet fodbold sammen, og 
vi har snakket meget sammen. Nu ved jeg meget om, hvad Markus kan lide 
at lave, hvem han kan lide at lege sammen med, og jeg ved til og med, at hans 
livret er Nutella på franskbrød. Kender jeg Markus nu?  Jo mere jeg er sammen 
med Markus, jo bedre lærer jeg ham at kende!”

når vi skal lære et andet menneske at kende er det vigtigt, at vi er 
sammen og laver nogle ting sammen. 
Her i vores gruppe skal vi være sammen.  
Vi har lyst til at lære jer, der er nye, at kende, og blive endnu mere kendt med jer 
som vi kender i forvejen.

Natanael, som vi hørte om i dag, kendte ikke Jesus og var meget spændt på at 
møde ham. Han sagde til sin ven Filip, at han spekulerede på, om der kunne 
komme nogle gode folk fra Nasaret. Da han mødte Jesus, blev han overrasket.  
For Jesus sagde, at han kendte ham, før Filip kaldte på ham. Jesus vidste 
allerede der, at Natanael var en mand, han kunne stole på. Natanael blev en af 
Jesu nærmeste venner. Han havde fået rigtig meget lyst til at lære den mand at 
kende, som allerede kendte ham.

Tænk at kende nogen før du har mødt dem! Kan det lade sig gøre? Ikke 
for mig, dig eller et andet menneske. Men Jesus er anderledes! Han er Guds 
søn. Han ved alt. Derfor kendte han Natanael. Han kender også mig. Det står i 
Bibelen, at han kender mig bedre end jeg kender mig selv. Han kender også dig.  
Han vidste, hvem du var, før du kom her i dag.

han kender os og holder af os. Han er glad for os og ønsker, at vi får lyst 
til at kende ham. Jesus ønsker sig mange venner.  
Endda flere venner, som kender ham, og som kan  hjælpe med at endnu flere 
mennesker lærer ham at kende.

BiBeL huskeord
”Kom selv og se!” Joh. 1:46b

Lad børnene komme frem til dagens Bibel huskeord ved at du sætter 3+4+2+2 
streger på et stort ark eller en tavle. Lad børnene gætte hvilke bogstaver, der skal 
stå på stregerne, så de kommer frem til dagens vers. Hvis man vil, kan man dele 
gruppen i to, og lave en konkurrence mellem dem. Dem som først klarer hele 
sætningen har vundet. De foreslåede bogstaver, som ikke passer ind, kan man 
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notere ved siden af, så det er let at huske, hvilke som allerede er foreslået.

sMågrupper
•  Vær børnrnr i gruppen at kende, og gør det du kan for å skabe 
tryghed og gode relationer.
•  Lav nøgleringe med dekoration. 
Lad børnene fortælle om sommerferieoplevelser. 
•  Brug bliv-kendt-lege (der findes mange ideer i forskellige bøger eller på nettet). 
Hav det sjovt sammen!

Før næsTe saMLing
Alle smågruppelederne opfordres til at sende et postkort til hvert enkelt barn 
i smågruppen og fortælle dem, hvor dejligt de syntes det var at lære dem 
at kende og være sammen med dem. Fortæl, at du glæder dig til at møde 
dem igen. Informèr gerne om næste store ting, der skal ske (for eksempel 
familiegudstjeneste). Forældrene læser også disse postkort. Dette bør I også gøre 
selvom I ikke har smågrupper. Fordel eventuelt oppgaven på de lederne, som er 
tilstede.

M  T  O   T   F   L   S
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Kom og se!
Joh. 1:46b

Vær ikke reddeJoh. 6:20b

Guds ord 
virker med 
sin kraft i 
dere som 

tror.
1. Tess. 2:13b

Ditt ord 
er en 
lykt for 
min fot 
og et 
lys på 
min sti.

Salme 119:105

Du så meg da jeg 

var et foster.

Salme 139:16a

Hør på meg 
mine barn.

Ordsp. 8:32a
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LEktiON 2 Guds Ord virkEr

Lektion 2
guds ord virker 
(skabelsen af verden)
 
 
MåL 
Børnene skal lære, at Guds ord virker, og hvordan de kan bruger Guds ord i 
deres hverdag.

TiL Lederen 
Guds ord skaber noget i dig, men Bibelen er ikke en trylleformular. Guds ord er 
også det du bliver undervist i, sange og det Gud har skabt inde i dig.

BiBeL huskeord
”Guds ord gør sin gerning i jer som tror” 1. Thess 2:13 
        (forkortet)

sidsTe BiBeL huskeord 
”Kom selv og se!” Joh. 1:46

BiBeLTeksT
Uddrag fra 1. Mos. 1 og 3

ForBeredeLser 
•  Bed for samlingen og børnene som kommer.
•  Arbejd med at lave et visuelt indbydende og attraktivt miljø. Førsteindtrykket  
    skaber forventning og spænding. Find musik og sange.
•  Øv på dramastykke og dukketeater (øv eventuelt på at fortælle det levende).
•  Forbered smågruppesamlingene. 
•  Skriv et lille brev til hvert af børnene med nogle ord som skaber gode følelser 
(kræver at du har overblik over din gruppe, så du kender de fleste).  
Kan eventuelt deles ud i smågrupperne.
•  Lav lapper med dagens Bibel huskeord til nøgleringen

udsTyr
•  Overhead, hvidt lagen og ophæng til skyggeteater.
•  Små kort med dagens Bibel huskeord (se i indledningen)
•  Et brev til hvert barn
•  Bibelen
•  Tryllestav, et stort tørklæde og et lille legedyr til at trylle frem
•  Ler/trylledej
•  Kopimaskine (evt. bare to identiske tegninger)
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•  Kostumer til drama
•  Ark (mindst a4) med Bibelversene
•  Kort med dagens Bibelvers til nøglering

TiL sMågruppesaMLingen
Hav det samme udstyr klar som sidst, så nye børn kan lave nøgelringe. Nogle af 
de andre børn eller lederne bør lave nogle til evt. nye børn i løbet af året.  
Anden aktivitet kan være maling el tegning. Det er ofte lettere at snakke 
sammen når vi laver noget sammen. Lederen bør have forberedt sit vidnesbyrd 
(Se herunder).

på saMLingsdagen
Kom i god tid og brug tid på at bede sammen med de andre ledere.
Hav alt udstyret klart i den rækkefølge du skal bruge det.
Når børnene kommer fortjener de din fulde opmærksomhed

saMLing 2

Lyset kan være slukket når børnene kommer ind, så der bare er 
lys i overhead til skyggeteater. spil lidt sjov musik. det skaber 
stemning og forventning.

veLkoMMen
Tak for sidst, velkommen til alle nye.  
Tag en runde med navne og fortæl, hvad der skal ske i dag.

sidsTe uges BiBeL huskeord 
”Kom selv og se!” Joh 1:46

inTeresseFanger
> Mimeleg med skyggeteater
Der er helt mørkt i rummet når børnene kommer ind. Der er lys bag et hvidt 
lærred, som er hængt op til skyggeteater. Nogen siger velkommen og fortæller, 
hvad der skal ske. De bliver delt i to grupper og begge hold skal følge de givne 
regler.
Nogle ledere (brug eventuelt nogen af de ældste børn) laver forskellige figurer, 
som har med skabelsen at gøre. Det kan være dyr, planter, fisk, fugle. Børnene 
får tre chancer til at gætte, før det andet hold får lov at prøve.  
Et point for hvert rigtige svar (der kan fortsat være mørkt i rummet).

M  T  O   T   F   L   S
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sang 
Vælg sange som passer til temaet. Brug også tilbedelsessange.
•  Hvem er junglens konge?
•  
•  

Bøn
Sig lidt om, at vi har meget vi kan takke Gud for. Lad også børnene foreslå ting.  
Bed ”popkornbøn” (se indledningskapitlet). Du kan opfordre børnene til at 
takke Gud for tingene, de nævnte eller andre ting de kommer på.

undervisning
>  Drama om postbudet der oplever forskellige reaktioner.  

Et postbud kommer fløjtende med taske fyldt med post. Han ringer på 
forskellige døre, og de som åbner har helt forskellige reaktioner. En bliver meget 
overrasket og glad. Tænk at han/hun får brev. Spændende……. En er meget 
skeptisk. Det er altid bare regninger, og det er kedeligt. Han vil ikke have brevet 
og prøver at få postbudet til at tage det med tilbage til den, som sendte det. En 
får et kærlighedsbrev som dufter af parfume. Han/hun bliver drømmende i 
blikket og beder postbudet om at tage et kys med tilbage.

hav en kort samtale med børnene om, at ”guds ord” betyder det 
Gud siger, og at Guds ord finder man i Bibelen. Forklar, at når du får 
et brev er det afsenderens ord, men når du snakker, er det dine ord. Men når 
Gud skal sige noget, finder vi det i Bibelen. Det er derfor denne bog er meget 
mere end en almindelig bog.

> I Bibelen står der, at Gud skabte verden, men hvordan 
skabte han den?
illustrér forskellige måder, som gud kan have skabt verden på

1: har gud tryllet verden frem? 
Lav en lille tryllekunst, hvor du tryller en lille figur af et dyr frem (du har det i 
ærmet) under et tørklæde.

2: Formede gud hvert eneste træ og blomst på jorden med hånden? 
Form et træ i ler for at illustrere, hvor lang tid det vil tage med så mange træer 
der findes i verden. Hvis han skulle forme hver enkelt ting med sin hånd, så 
måtte det have taget lang tid. Gud brugte kun 6 dage.

3: har gud kopieret verden? 
Har Gud bare lavet en af hver ting - træ, dyr, etc. - og så lagt dem i en 
kopimaskine. Har du en kopimaskine i nærheden, kan du vise, at en kopi et 
nøjagtig den samme som originalen. Der ikke ikke nogen dyr, planter eller 
mennesker, som er helt ens. Det kan vi let se på os, som er her.
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4: Læs om, hvordan gud skabte verden i fra 1. Mos. 1:3....
Snak med børnene om, at Gud sagde og så skete det. Gud havde en speciel 
kraft eller magt over alt på jorden. Når vi siger: ”Lad der blive lys” sker der ikke 
noget, hvis vi ikke tænder på kontakten. Men når Gud sagde: ”Lad der blive lys” 
så kom der lys. (tænd evt. lyset når dette bliver sagt). Gud skabte verden ved sit ord.

>  Guds ord kan skabe meget, men kan vores ord skabe 
noget?  små dramastykker. 

1: To børn sidder og spiller Mario racerspil.  
Det ene barn bliver skældt ud, fordi han ikke er så god som den anden.
Barn 1:  Kom nu igen, sving til højre, til højre, skarpere åhh?
  Jeg sagde du skulle svinge til højre, er du helt døv eller?
Barn 2: Jamen svinget kom så hurtigt.
Barn 1: Ok, vi begynder på ny en gang til, men så skal du følge med.   
  Jeg gider ikke have dig på holdet, hvis du bare skal køre   
  forkert hele tiden.
Børnene sætter et nyt spil i gang 
Barn 1: Styr uden om den bananskrald!! Åh! Forstår du ikke, at du   
  skrider og mister farten, hvis du rammer en bananskrald? 
  Du må da fortså det! Er du et pattebarn eller?
Barn 2: Men jeg så det ikke før det var for sent!
Barn 1: Hit med din controller. Jeg orker ikke at spille med en som bare  
  taber hele tiden.  
  Du magter jo ikke engang spil for en 3-årig.

2: Tre børn hopper sjippetov, den ene er mindre end de to andre
Barn 1: Jeg har aldrig hoppet tre’eren før. Jeg ved ikke om jeg kan.
Barn 2: Men jeg kan vise dig det……..Du hopper bare sådan, og så er   
  det om at gøre ikke at komme for tæt til tovet.
Barn 1: Men det ser så svært ud!
Barn 3: Kom igen, bare prøv! Jeg er sikker på, at du kan klare det. Du  
  kan prøve lidt først. Du plejer at lære ting hurtigt, så det varer  
  nok ikke længe, så er du er bedre end os!

Forklar kort, hvad der skete i disse to situationer. I den første hændelse blev 
der kun sagt onde ord. Disse ord gjorde, at barnet blev ked at det. I den anden 
hændelse var det gode ord, der blev sagt. Disse ord gjorde barnet glad. De ord vi 
siger, skaber noget i os.
Lederen snakker videre om at Guds ord skaber noget i os. Brug eksempler på 
Bibelord, som betyder noget for dig og spørg børnene, hvad de tror Bibelordene 
skaber.
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> Dukketeater

Bjarne: Jeg synes det er stygt, når nogen siger dumrian og papører  
  og sådan noget!

Milla:   Slap dog af! Det er vel ikke så slemt? Man må jo kunne tåle lidt.

Bjarne: Men jeg får ondt inde i mig, når nogen kalder mig for en taber.
  Får du aldrig ondt inde i dig, når nogen siger stygge ting til dig?
Milla:  Jeg gider i hvert fald ikke at blive ked af det. Så siger jeg bare   
  noget stygt igjen. Som at de er en frøtryne eller jubelpapskalle  
  eller at de har torskeøjne.
Bjarne: Jeg kan egentlig ikke lide at sige stygge ting til andre.  
  Så bliver de jo også kede af det, og så får de måske lyst til at blive  
  endnu mere onde mod mig eller mine venner.  
  Så bliver det bare en masse ked af det på en gang.

Milla:  Men så synes jeg, du skal prøve at sige noget pænt næste gang   
  nogen er efter dig. Måske bliver de så overrasket, at de falder  
          bagover, og så kan de ikke finde på noget dumt at sige mere.

Bjarne: Tror du, det virker?

Milla:  Ja måske, for hvis nogen siger nogrt pænt til dig, så bliver du jo  
  glad inde i dig. Og er man glad inde i sig får man måske ikke   
  lyst til at drille mere.

Bjarne: Tror du, jeg kan få nogen til at blive glad inde i sig, bare fordi   
  jeg siger noget pænt til dem?

Milla:  Ja! Hvis jeg siger til dig, at du er super sød, og jeg spørger, om du  
  vil med mig hjem efter skole i dag. Bliver du så ikke glad?

Bjarne: Jo. Mente du det også, eller sagde du det bare?

Milla:  Selvfølgelig mente jeg det! Blev du glad?

Bjarne:  Jep!

Milla:  Der ser du. Både stygge ord og pæne ord skaber noget inde i os.

Bjarne: Forresten, jeg gider ikke. Det er så kedeligt at lege med piger.

Milla:  Hæ, vil du ikke?? (Bliver ked af det)
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Bjarne: Jeg vidste, at du også kunne blive ked af det, hvis nogen sagde  
  noget stygt til dig. Men jeg joker bare altså!  
  Jeg vil meget gerne med dig hjem! 

Milla:   Nu blev jeg glad inde i mig! (med indlevelse og begejstring) Det er  
  sandt, at de ord vi siger, skaber noget i os. Men tænk så på de   
  ord, Gud siger!

Bjarne:  (begejstret) Oy oy, Han kunne jo skabe hele jorden med sine   
  ord. Men tror du Guds ord skaber noget i os?

Milla:   Jeg har lært et vers fra Bibelen som siger: ”Guds ord gør sin   
  gerning i jer som tror”” 1. Thess 2:13

Bjarne:  Hvad betyder det?

Milla:   Mor siger, at når du tror på Gud, kan hans ord skabe noget i   
  dig.

Bjarne:  Men hvordan virker det?

Milla:   For eksempel hvis du er bange en aften du ligger i sengen, kan 
  du læse i Bibelen, hvad Gud siger til dig. Han siger, at du ikke  
  skal være bange, for han er med dig.

Bjarne:  Det er så vildt, at han kan gøre sådan, at jeg ikke er bange mere!  
  Det Bibelvers må jeg lære. Hav det nu godt! 

BiBeL huskeord
”Guds ord gør sin gerning i jer som tror”” 1. Thess 2:13
 
Når vi tror på Gud, virker Guds ord i vores liv. 
Sig bibelverset med børnene flere gange, gerne med fagter eller rytme.
Find nøglerne frem (kopiark) hvor bibelverset står. Lad børnene lægge dem i 
den rigtige rækkefølge. Du kan evt. lave konkurrence med dem, enkeltvis på 
tid eller i grupper. Samtal med børnene om, at de kan bruge Guds ord i deres 
hverdag. Guds ord kan hjælpe mig i mange situationer. (Her kan du finde gode 
eksempler til hjælp, når du er bange, ked af det, træt, føler dig tom, føler at 
ingen kan lide dig og så videre.)

Fortæl, hvor fornuftigt det er, at vi lærer nogle af de vigtigste vers (nøgleversene) 
i Bibelen. Knyt brugen af Bibel huskeord  og nøgleringen til dette.
Guds ord finder vi i Bibelen. Gud brugte sit ord for at skabe verden.  
Vi kan bruge Guds ord i vores liv. Guds ord virker.
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sMågrupper
Dem, som ikke var der sidste gang, kan få dekoreret deres nøglevedhæng, som 
de skal bruge til at hænge lapperne med bibelvers på, som de får udleveret hver 
gang. Det er en god ide at have nogle ekstra, hvis der kommer nye børn i løbet 
af året.
Mens i arbejder, kan i snakke om, hvad guds ord betyder for jer. 
Lederen bør have forberedt sig på at fortælle en personlig historie om, hvad et 
specielt bibelvers har betydet for jer i en speciel situation. Vær åben for reflektion 
og undring. Hvordan bruger vi Guds ord i dag? Har nogen gode forslag til, 
hvordan vi kan finde ud af og huske hvad Gud siger?
har du lavet brev på forhånd, deler du dem højtideligt ud nu. Læs 
dem gerne op og overræk dem personligt. Hav eventuelt tid til, at du som leder 
til slut giver hvert af børnene et oprigtigt positivt komplement. Se hvad dine ord 
skaber!  
Lad børnene sige opmuntrende ting til hinanden!
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Lektion 3
guds ord skaBer Forandring
(Zakæus)
 

MåL
Børnene skal lære, at Gud er skaberen af alle ting. Han skabte før, han skaber 
nu og han vil skabe i fremtiden. Han skaber ikke bare fysiske ting vi kan se, 
men han skaber også ting inde i mennesket, som kan forandre deres tanker og 
sind.

TiL Lederen
Skabelsesberetningen viser at Gud skaber. Den har de fleste af børnene fået 
formidlet tidligere. I dag ønsker vi at lægge vægt på, at Gud skaber i dag. 
Specielt viktigt er det at formidle, at Gud kan forandre ting inden i os. Dette 
har alle kristne oplevet, nogen mere dramatisk end andre, men frelsen indebærer 
en forandring for os alle. Ligeledes skaber Gud hver dag inde i os. Vi ønsker at 
udfordre jer som ledere til at tænke over, hvad Gud har skabt og skaber inde i 
dig. I denne samlingen får du anledning til at fortælle det til børnene. 

BiBeL huskeord 
”Giv mig et rent hjerte, oh, Gud” Salme 51:12

sidsTe uges BiBeL huskeord
”Guds ord gør sin kraft i jer som tror” 1. Thess 2:13

BiBeLTeksT 
Lukas 19: 1-10

ForBeredeLser
•  Bed for samlingen og børnene som kommer.
•  Tænk gennem og forbered musik og sange.
•  Find udstyr frem og øv på skyggeteateret. Få nogen til at se på og give respons  
    på fremføringen, så I kan få rettet på ting før børnesamlingen.
•  Øv på dukketeater (eventuelt øv på at fortælle det levende).
•  Evt. træn med at lave figurballoner.
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uTsTyr
•  Kort, hvor du har limet forskellige figurer fra reklamer, blade og så videre. 
Disse klipper du midt over. Du kan også bruge dyrebillederne i lektion 4. 
(Alternativ: forskellige farver på hver stol)
•  Piperensere i forskellige farver.
•  Blomsterløg eller frø, jord og potter.
•  Klovneudstyr (eventuelt en paryk og en rød næse).
•  Bord med nogle ingredienser til bagning og noget færdigt bagværk, som   
    ligger gemt, en bage skål og en ske, eventuelt figurballoner.
•  Udstyr til skyggeteater (se foran i mappen)

TiL sMågruppesaMLingen
Alt bør laves klar på forhånd, så børnene bare kan plante løgene, eller så frøene, 
når de kommer.
 

på saMLingsdagen
Kom i god tid og brug tid til at bede sammen med de andre lederne. 
Læg halvdelen af kortene på hver stol. 
Den anden halvdel får børnene. De skal så finde deres billede og deres stol.
Gør skyggeteaterudstyret klart. 
Hav alt udstyret liggende i den rækkefølge du skal bruge det.

saMLing 3

 
Tag imod børnene i døren. Del de halve kort ud og bed dem finde 
den stol, hvor den anden halvdel ligger. når alle har fundet sin 
plads samler du kortene ind. vær også ekstra opmærksom på at 
hilse på nye børn, som kommer. spil noget festligt musik. det 
skaber stemning og forventning.

veLkoMMen
Tak for sidst, velkommen til alle nye. 
Tag en runde med navne og hvad der skal ske i dag. 
Repetèr de sidste bibel huskeord.

sidsTe uges BiBeL huskeord
”Guds ord gør sin kraft i jer som tror” 1. Thess 2:13

M  T  O   T   F   L   S
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inTeresseFanger
> ”Piperenser – figurer” 
Børnene deles i grupper på to og to. De får 4 piperensere hver. 
Når lederen siger: ”klar, parat, start”, skal det ene barn i gruppen lave 
en fantasifigur, mens det andet løber rundt om personen, som laver 
piperenserfigurer. Dette sker i 30 sek. derefter bytter de, og den som løb rundt 
og rundt skal stå i midten og lave figurer af sine piberensere, mens den anden 
løber. Dette sker i 30 sek. Derefter vises figurerne til resten af gruppen, og dem 
som har en forklaring på, hvad de har lavet siger den højt. (Hvis der er mange 
børn i gruppen, bør gruppen deles i mindre grupper, før børnene går sammen to 
og to. Det vil så ikke tage så lang tid at høre, hvad figurerne ligner.) 
Denne leg kan vær lidt kaotisk, men børnene får brugt lidt energi og bliver lidt 
trætte, før de skal koncentrere sig. 

sang
> Vælg sange, der passer til temaet. Brug også tilbedelsessange.
•  Jorden vi bor på
•  Gud skabte stjernerne
• 
•  
•  

Bønn
Snak sammen om, hvad Gud har skabt, som vi kan takke for. Har de også ting 
de vil bede sammen for? La børnene gå sammen tre-fire stykker for at bede 
sammen. De kan bede selv, højt eller stille i deres lille gruppe. 

undervisning
> Mennesker skaber:
Fortæl børnene, at da de lavede piperenser-figurer, så skabte de noget nyt ud af 
noget som allerede fandtes. Mennesker er gode til det. 

> Illustration:
alternativ 1: Lad en leder klæde sig ud som klovn (bare en paryk og en 
rød næse, hvis du ikke har det fulde udstyr). Han skal komme ind og skabe 
noget nyt af de mange bageingredienser. (Dette kan gøres sjovt). Når klovnen 
har puttet lidt af hvert i skålen og rørt rundt, så siger han ”en, to, tre” mens han 
vender sig om, og når han vender sig om igen, har han det færdige bagværk i 
hånden. Nu har han skabt færdigt bagværk ud af mange produkter.
alternativ 2: Lav ballongfigurer.

> Gud skabte:
Snak med børnene om, at vi mennesker skaber nye ting ud af ting, som allerede 
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findes, mens Gud kan skabe nye ting ud af ingenting. Spørg børnene, hvad Gud 
skabte da han skabte verden (træer, blomster, vand, menneskene og mere). Og 
Gud skabte dette bare med sit eget ord og sine hænder. Da skabte Gud mange 
nye ting, som vi også kan se i dag. Men Gud skabte også mange ting inde i 
menneskene. 

> Historien om Zakæus 
•  alternativ 1: skyggeteater (Læs om dette i begyndelsen af 
mappen) 

Billede 1: et bord står bagerst i den ene siden af scenen. en 
mand sidder der og tæller, klirrer og stabler mønter. (hav evt. en 
mikrofon bag ved mønterne for at skabe en større lydeffekt. 
“Han elskede lyden af mønter. Den ringlende klirrende lyd når han tog en 
håndfuld og lod dem falde som gylden regn. De små skarpe smæld, når de 
ramte bordpladen, eller de bløde klik som hørtes, når han stablede dem op i 
rækker efter værdi. Han elskede lyden af mønter, og det aller kæreste han vidste 
var at tælle dem. Så havde tjenerne fået strenge ordre på at holde sig væk, så han 
kunne få fred og ro. Den regel holdt de gerne, han var en streng og hård herre, 
selv når han havde en god dag.”

Billede 2: Fra den modsatte siden af Zakæus på billedet skramler 
en kok med en gryde samtidig med, at vi fortsat ser Zakæus på 
billedet. (kokken kan have en kokkehue på. Det vil se godt ud på lærredet pga 
dens store form) 
“Hvis nogen var så uheldig at tabe en kop eller skramle med en gryde, eller værst 
af alt, måske slå noget i stykker, kunne man straks høre ham brøle: 

Billede 3: Zakæus rejser sig og brøler: (vigtigt at fortælleren ikke siger 
dette, men skyggebilledet siger det) “”STILLE!” inde fra tælleværelset.” 

Billede 4: Fra den modsatte siden af Zakæus ser man en mand, 
som lister sig over billedet. “Så på denne tid af dagen listede alle tjenerne 
rundt på strømpesokker, skrækslagne for at komme til at lave den mindste lille 
lyd. Selv var han ligeglad med, at de var bange for ham. Han gad ikke en gang 
at lære deres navne. Hvorfor skulle han det? Ingen arbejdede for ham særligt 
længe alligevel. Desuden var det jo mønterne, som var det vigtigste for ham. 
De mønter han tog fra folk i Jeriko. De mønter han gav videre til den romerske 
regeringen.” 

Billede 5: Zakæus er sig omkring og stopper penge ned i 
lommen. (Vigtigt at Zakæus står i profil, så børnene ser, at han putter dem ned 
i egen lomme.) 
“Og aller, aller vigtigst - de mønter som han putter i sin egen lomme. Nogen, 
faktisk de fleste, beskyldte ham for at være tyv, men han var ligeglad. Det ville 
han ikke tænke på. Hvad var det sjove ved dette job, hvis han ikke fik lidt ekstra 
penge for det?”
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Billede 6: Zakæus møder en mand og giver ham næstenhånden, 
men ombestemmer sig og vender ryggen til. 
“Han burde måske prøve at få nogen venner, men nej, det var nok ikke så klogt. 
Man kan ligesom ikke stjæle fra venner. Desuden ville de sikkert prøve at sno 
sig udenom at betale skat. Nej, det er bare godt ikke at have nogen venner.”

Billede 7: Zakæus sidder og tæller penge igen som før. 
“At kræve penge af folk, tælle penge og finde ud af, hvor mange af dem han 
kunne beholde selv. Det var det som gav livet indhold og mening. Den dejlige 
lyd af mønter.”

Billede 8: Zakæus rejser sig og viser, han hører en fremmed lyd. 
“Men så en dag var der en anden lyd, en lyd han ikke kunne overhøre. Det var 
lyden af en masse mennesker, som lo og jublede. Og skatteopkræveren rejste sig 
straks.”

Billede 9: han står fortsat midt på lærredet, fortvivlet, klasker 
han til slut næven i bordet. 
””Stille!” råbte han, men lyden standsede ikke. ”Stille, sagde jeg!” Nu råbte han 
endnu højere, men lyden holdt ikke op. ”Stille!” brølede han for tredje gang, så 
højt han kunne, mens han klaskede næven i bordet så møntene fløj. ”STILLE! 
Må jeg få ro!!””

Billede 10: Bange person kommer ind fra siden og bøjer sig 
ned for sin chef. Han kan også lave bevægelser som om han græder for at 
overdrive hvor forfærdelig ked af det han er (f.eks. tag hændene over øjnene og 
bevæg armene op og ned. Tag albuerne ud og stå med ansigtet mod lærredet). 
“Omsider gik døren til tælleværelset op, og man kunne høre en bange tjener 
hviske: ” Vi er forfærdelig kede af det Herre, men vi kan altså ikke få gjort noget 
ved støjen, det kommer fra folk ude på gaden. ”Se at få jaget de brølebøtter 
væk,” vrissede skatteopkræveren. ”Jeg sidder og arbejder. Jeg skal have ro.” ”Ja 
Herre, det er bare det, at det er ikke en lille flok. De er alle sammen ude på 
gaderne, alle folk i hele Jeriko.” sagde tjeneren. ”Ja vel, det er vel en af disse 
helligdage igen. De klager, når jeg kommer og kræver penge ind. Klager over, at 
de ikke har nok penge til mad til familien, men helligdage det skal de have. De 
tager fri hele dagen uden at tjene en rød øre.”

Billede 11: Tjeneren, som snakker med Zakæus er kommet ind i 
billedet, så der er plads til en Jesus-figur på den anden siden af scenen. 
”Men det er altså ikke helligdag Herre,” svarede tjeneren. ”Det er Jesus. 
Læreren, mirakelmanden, Jesus er kommet til byen.” Skatteopkræveren 
stønnede endnu en gang. Var der noget han ikke kunne fordrage, så var det 
disse religiøse mennesker. De snakkede altid om at dele penge ud: give til 
kirken, til missionen, til fattige børn. Det blev jo ingen penge tilbage til sig selv. 
Endnu en gang undrede han sig over, hvor mærkelige folk var. Næsten alle i 
Jeriko hadede ham, fordi han stjal penge fra dem. Men give sine penge væk til 
kirken og de fattige, det gjorde de til og med frivilligt. ”Jeg har ikke tid til sådan 
noget Jesus-sjov,” råbte skatteopkræveren. ”Jeg har arbejde, der skal gøres.” 
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”Men,” fortsatte tjeneren, ”det er anderledes med Jesus. De siger han til og med 
er ven med skatteopkrævere.”

Billede 12: Zakæus hiver tjeneren ud. Står derefter midt på gulvet og 
tænker. (tager f.eks hænderne op i håret eller på hagen hvis han står i profil.)
”Skatteopkræveres ven, sikke noget sludder !” sagde han og smækkede døren 
igen. Men mens han sad for sig selv i tælleværelset og talte, kunne han ikke 
lade være med at tænke på denne Jesus. Skatteopkræveres ven, hmm. Måske 
skulle han alligvel vove sig ud på gaden for at se denne Jesus? For andre var 
dette en enkelt sag, det var jo bare at gå ud på gaden, men det var det ikke for 
vores skatteopkræver. Han så for sig, hvordan den ene efter den anden, som han 
havde  snydt, ville opdage ham, og hvordan de måske ville rotte sig sammen 
mod ham give ham tæsk.”

Billede 13: Zakæus går hen til kanten af billedet (find ud af hvor 
det er på scenen), kigger ud på gaden. “Måske er Jesus her allerede? Hvis folk 
er så optaget af at se Jesus, vil de måske ikke lægge mærke til en lille tynd 
skatteopkræver?” 
Zakæus går ud af billedet og kommer ind igen på den anden siden.

Billede 14: Bordet er væk fra lærredet. Der står nogle høje mennesker 
på række og Zakæus står bag ved og prøver at se mellem eller over dem. 
“Han sneg sig forsigtigt ud på gaden og stillede sig bagerst i flokken af 
mennesker. Men det gik jo ikke. Det er godt at være lille, når man skal gemme 
sig. Men at være lille og stå bagerst i en flok med mennesker, det fungerer ikke, i 
hvert fald ikke, hvis man vil se noget længere fremme. Han kunne jo have banet 
sig vej frem, men det turde han ikke, for der lidt længere fremme så han den 
bredryggende slagter Benjamin, slagteren, som havde truet ham med en kniv 
sidst han havde krævet skat ind. Men han villeså gerne se Jesus!”

Billede 15: Zakæus klatrer op i et træ. Træet må stå i den ene siden 
af lærredet. Træet kan f.eks være en lille stige dækket med et tæppe. Sæt nogle 
pinde eller andre ting på. Zakæus tager hånden op mod øjnene for at vise, at 
han spejder efter Jesus. 
“Så fik han øje på det, løsningen på problemet. Der, nogle meter væk stod 
et stort træ med solide grene og masser af fine grønne store blade, som han 
kunne gemme seg bag. Han listede sig hen til træet, og vips satd han trygt og 
godt oppe på en gren. Dette var helt perfekt. Ingen kunne se ham der mellem 
bladene. Men han kunne derimod se alt!”

Billede 16: Jesus står der og en, evt. flere mennesker, bøjer sig for ham. 
“Og der kom Jesus! Det måtte jo være ham for alle mennesker hyllede ham. Jo, 
der var alle byens mægtigste mænd. De bøjede sig og hilste på Jesus, og selv om 
han ikke kunne høre hvad de sagde, kunne han godt gætte:
 ”Vil du ikke komme hjem til mig, Jesus?”
 ”Vil du ikke spise hjemme hos mig, Jesus?”
 ”Vil du ikke besøge mit hus, Jesus?”
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Og skatteopkræveren tænkte over, hvorfor de gjorde det. Det var jo ikke først 
og fremmest fordi de ville lære Jesus at kende. Nej da, de ville, at alle folk skulle 
sige: ”Åhh!” eller ”Næææh!” når en berømt mand som Jesus takkede ja til en 
invitation fra dem.  
Det måtte jo være en enorm ære at få selveste Jesus på besøg.”

Billede 17: Jesus stopper ved træet, hvor Zakæus sidder og rækker 
en arm frem som tegn på, at han vil have ham ned fra træet. 
“Mens han sad der og kiggede lagde skatteopkræveren mærke til noget 
mærkeligt. Hver gang nogen inviterede Jesus hjem, rystede han bare stille på 
hovedet og takkede nej. Han har sikkert travlt med at komme af sted, tænkte 
Zakæus. Eller måske har han allerede en aftale, eller måske har han ikke 
bestemt sig endnu. Så stoppede Jesus. Han så op og sagde et ord. ”Zakæus!”
Skatteopkræveren vidste ikke rigtigt, hvad han skulle gøre. Han troede han sad 
helt skjult oppe i træet, han troede han var i sikkerhed. Desuden var det længe 
siden, nogen havde sagt hans navn. Det var næsten som om, han ikke kunne 
forstå, at det var hans navn Jesus netop havde sagt. Tjenerne kaldte ham for 
mester eller herre. Folk i byen råbte skurk, tyv og bedrager. ”Zakæus!” sagde 
Jesus igen. ”Zakæus, kom ned!”
Straks begyndte folk at pege og råbe stygge ord mod ham. ”Se skatteopkræveren 
sidder oppe i træet,” sagde de og lo og gjorde nar af ham. Men pludselig blev der stille. 
Hvad var det Jesus sagde?” ”Zakæus,” sagde Jesus, ”i dag vil jeg gerne besøge dig!”

Billede 18: Zakæus kommer ned fra træet og omfavner Jesus. 
de går sammen ud af billedet. “Langsomt klatrede Zakæus ned fra træet, 
mens tusind tanker fór gennem hovedet på ham. Hvorfor gør Jesus dette? Prøver 
Jesus at narre mig? Er han vred? Hvad vil folk sige? 
Det var år og dage siden nogen sidst hadvde besøgt Zakæus. ”Denne vej,” sagde 
han til Jesus, og det virkede som om Jesus allerede vidste, hvor de skulle gå…
Menneskemængden begyndte at råbe. ”Han er jo en tyv, en svindler, en 
bedrager!” De var misundelige, men også ganske forundrede. Hellige mænd som 
Jesus skal jo spise hos gode mennesker. Dette kunne de ikke forstå.”

Billede 19: Zakæus kommer ind i billedet og har en sæk eller 
kasse med sig som han piller ved. “Måske var det noget Jesus sagde, 
måske var det noget Jesus gjorde. Eller måske var det bare det, at Jesus sagde 
hans navn og spurgte, om han måtte komme med ham hjem. Men da de 
var færdige med at spise, kom Zakæus ud af sit hus igen. Han sneg sig ikke 
frem denne gang. Han stod bare ret op og ned ude på gaden. Han klappede i 
hændene og sagde; ”Jeg har noget vigtigt at sige til jer. Noget I alle skal høre. 
Undskyld, undskyld!” råbte han. ”Jeg er ked af, at jeg har stjålet og bedraget 
jer. Ked af at jeg har taget jeres penge og puttet i min egen lomme. Hele mit liv 
har drejet sig om at tage fra andre,” sagde Zakæus. ”Men fra nu af skal det være 
anderledes. Halvdelen af alt jeg ejer, vil jeg give til de fattige, og I, som jeg har 
stjålet fra, skal få firedobbelt tilbage af det, jeg har taget.”
Menneskene jublede og var glade. Det var Jesus også. Men aller mest glad var 
nok alligevel Zakæus. Han var blevet helt forandret!”
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Snak med børnene om, at i denne historie skabte Gud ro og god samvittighed 
i hjertet på Zakæus. Da skabte han noget inde i menneskene, som man ikke 
kunne se med øjnene.

•  alternativ 2: Fortæl historien om Zakæus med dine ord og 
virkemidler 
(flonellograf, billeder, figurer, drama eller det du er tryggest ved). 
Læg vægt på at formidle forandringen som skete med Zakæus.

Snak med børnene om, at i denne historie skabte Gud ro og god samvittighed 
i hjertet på Zakæus. Da skabte han noget inde i menneskene, som man ikke 
kunne se med øjnene.

> Gud skaber i dag:
Snak med børnene om, hvordan Gud kan skabe ting i dag. Ved at nye 
mennesker og dyr bliver født, skaber Gud nye liv i dag. Tænk hvor fantastisk 
Gud skaber, hvor nøjagtig han er, og hvor forskelligt han skaber ting. Der er 
ingen kopier. Gud vil alltid skabe nye ting i verden. 

> Hvad skaber Gud i os? 
Snak med børnene om, hvad Gud kan skabe inde i os. Kom gerne med et 
konkret eksempel fra dit eget liv. Lad eventuelt nogle af børnene komme med 
konkrete historier fra deres liv. Andre eksempler:
•  Gud kan skabe nye tanker og ideer
•  Kan skabe tro i vores hjerter
•  Kan skabe tryghed
•  Kan skabe glæde
•  Skabe et rent hjerte
•  Kan skabe motivation
•  Skaber forandret liv (invitér evt. en person til at komme og fortælle deres 
vidnesbyrd)

BiBeL huskeord
Lav rytme, melodi eller fagter til verset så børnene bedre kan huske det.
Salme 57.12 ”Giv mig et rent hjerte, oh, Gud”

Bønn
Tak Gud for, at han skabte jorden, os, og at han fortsat skaber i vores liv. 
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sMågrupper
Plant blomsterløg eller frø (for at se at det Gud skaber vokser).
Vis trin for trin, hvordan man planter blomsterløg, før børnene selv får lov at 
gøre det.
Mens I arbejder, bør I snakke om, hvad Gud skaber i jeres liv. 
Smågruppelederen bør have forberedt sig på at fortælle en personlig historie 
om, hvordan Gud har skabt nye ting i deres liv. Vær åben for reflektion og 
spørgsmål. 
Hvad kan Gud skabe i os i dag?
Har nogen gode forslag til, hvordan vi kan finde ud af, hvordan Gud skaber i 
vores liv?
Hvordan kan vi se, at der er sket noget i vores liv? Find konkrete svar.
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Gud sendte ikke 
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men for at verden 
skulle bli frelst 
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Lektion 4
gud snakker (samuel)                                                    
 
MåL
At lære børnene at Guds ord skaber, former og gør forandringer, ved at vi 
mennesker bliver brugt efter først at have hørt Hans stemme/Hans Ord.  
Målet bliver at lære børnene, hvad Guds stemme er, hvordan vi kan høre Guds 
stemme, og hvorfor vi har brug for at høre Guds stemme.

TiL Lederen
Lektionen i dag hænger sammen med lektion 1, hvor vi snakkede om, at 
Gud kender os. Gud ønsker at fortælle os om sig selv og sin vilje. Derfor har 
han givett os sit ord, som vi får forkyndt gennem Bibelen, ved fællesskab og 
undervisning i menigheden, gennem sang, og ved at Gud minder os om ting i 
vores tanker. Nogle gange kan vi også blive talt til, det oplevede Samuel.  
Vi vil i denne lektion understrege, at Gud lever, og han ønsker, at vi skal lytte til 
ham og lære ham bedre at kende. 

BiBeL huskeord
 ”Velsignede er de, der lytter til mig.” Ordsp. 8:34

sidsTe uges BiBeL huskeord
”Giv mig et rent hjerte, oh, Gud” Salme 51:12

BiBeLTeksT
1.Sam. 3:3-10

ForBeredeLser
•  Bed for lederne, samlingen og børnene som kommer. 
•  Læs selve præsentationen af ”Guds stemme” godt igennem, og gør 
præsentationen til din egen, så du kan formidle det mere levende.
•  Forbered sangene
•  Vælg fremstillingsmetode for historien om Samuel og Eli.  
(Det må forberedes i god tid).
•  Lav billeder til ”interessefangeren”.
•  Lav lapper med dagens bibel huskeord til nøgleringen.

uTsTyr
•  kostumer til dramatisering 
•  billeder til interessefangeren. Se kopieringsorginal
•  kort med dagens bibel huskeord til nøglering (Bedst, når de er lamineret). 

M  T  O   T   F   L   S
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•  en lille gave til hver
•  papruller, sytråd, madpapir og gummibånd til smågrupperne

på saMLingsdagen
Kom altid forberedt, og i god tid. Vigtigt at prioritere fælles bøn med de andre 
ledere. Tjek også at du har alle data om børnene, hvis I har en forening, hvor 
de kan blive medlem. Du har brug for navn, adresse og fødselsår. Mangler du 
oplysninger, bør du indhente dem i dag. Husk også de, som ikke er tilstede i 
dag.

saMLing 4

 
veLkoMMen
Lad hvert barn føle sig betydningsfuld og vigtig. Del måske en lille gave ud til 
hvert barn mens du fortæller dem, hvor glad du er for at se dem. Gaven kan 
være et klistermærke, en blyant eller lignende. Fortæll hvad der skal ske i dag. 
Præsentér eventuelt nye børn og ledere.

sidsTe uges BiBeL huskeord
Salme 57.12 ”Giv mig et rent hjerte, oh, Gud”

inTeresseFanger
> Alternativ 1: 
At genkende ”sin lyd”. Alle børn og ledere får et billede af et dyr. Når lederen 
af legen siger til, laver alle lyden til det dyr de har fået. Samtidig lytter de efter 
de andre, som har samme lyd, så de kan samle sig et sted. Når en gruppe er 
fuldtallig er de stille, sætter sig ned på gulvet, og rækker hænderne op. 

> Alternativ 2: 
Del børnene op i to grupper. De skal lytte til en lyd, og så skal de gætte, hvad 
det er. Det ene hold først. De skal række hånden op for at svare. Tre chancer 
så går det over til det andet hold. Forslag til lyd: Man hælder et glas vand op, 
klapper med hænderne, spiller med bold, krøller silkepapir, nogen som smasker 
med munden, åbne en chipspose, et ur som tikker, ballon som spirnger, åbner 
en avis, nøgleknippe, hoppe sjippetov, knipse med fingrene.

sang
•  
•   
•  
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•  

Bøn
Bed højt sammen med børnene. Spørg altid først, om der er noget specielt som 
vi skal bede for. Giv opmuntring til at børnene beder selv, højt eller stille.

undervisning
> Synes du det lyder mærkeligt, når vi siger, at vi kan høre Guds stemme?  
Gud, som bor i himmelen, og på samme tid bor inde i vores hjerter, Han har en 
stemme. Akkurat sådan som du og jeg har. Det, som kan være lidt anderledes, 
er jo, at du og jeg kan se hinanden. Så er det også lettere at lytte til hinanden. 
Det er ikke så let at høre en stemme til én, som vi ikke kan se. Det er lidt sådan, 
at det vi ikke ser så klart, bliver fjernt for os. Så får det heller ikke så meget 
opmærksomhed. Gud ønsker virkelig opmærksomhed. Han har vigtige ting at 
sige til os, og han længes efter at være sammen med os. Han ønsker ikke bare 
opmærksomhed fra nogle få. Nej, Gud ønsker at blive set og hørt af alle verdens 
forskellige mennesker. Han har vigtige ting at sige til os, og han længes efter at 
være sammen med os. 

> Drama relateret til børnenes hverdag

To børn kommer ind til mor/far, som sidder i sofaen med en avis og samtidig 
ser sådan halvvejs på tv.

Barn:  Mor/far, har du lyst til at se den nye dans vi har lavet?

M/f:   Ja da, m…  (Fortsætter at læse i avisen, kigger så op ind imellem)  
   
Børnene sætter en cd på og danser, mens den voksne følger dårlig med. Pludselig 
ringer telefonen. Den voksne tager den, skruer ned for den støjende musik og 
taler.  
Da samtalen er færdig er klokken blevet 18.30, og så er det tid til nyheder, – den 
voksne beder børnene flytte sig, for de står i vejen for tv’et. 

Et barn snakker til et kamera:
Hallo alle voksne og børn. Opmærksomhed handler om, at man ikke har gang i 
mange ting samtidig, men at man følger med i det, som er vigtigt, det som man 
har lovet at følge med i!

hvad tænker du, når du hører om, at gud har en stemme? Tænker 
du måske, at Gud hvisker, eller tænker du, at Gud har en god kraftig stemme? 
Eftersom han ønsker opmærksomhed fra alle mennesker på hele jorden, tror jeg 
at Guds stemme er forskellig fra, hvor du bor og hvem du er. Ikke fordi Gud er 
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forskellig. Gud er den samme uanset, men Gud møder os mennesker, hvor vi er, 
uanset hvem vi er, eller hvor vi bor.

Samuel var en dreng, som levede for flere tusind år siden.  
Han boede ikke hjemme hos sin mor og far. Han boede hos en præst, der hed 
Eli. Og når vi læser fra Bibelens gamle testamente, fra en bog der hedder 1. 
Samuelsbog, så hører vi lige spæcis om dette: At høre Guds stemme.

> Alternativ 1: Lad nogen dramatisere mens du fortæller næste sekvens.
> Alternativ 2: Få nogen, gerne teenagere, til at lave en billedserie eller film 
med udgangspunkt i nedenstående. Giv dem ideer til forskellige virkemidler.

Det var midt om natten. Der var helt mørkt og stille i huset, hvor Samuel og 
præsten Eli lå og sov. De sov i hvert sit rum. Hved I hvilket rum Samuel lå 
og sov i? Han lå inde i selve kirkerummet, i Herrens tempel. Så kaldte Gud  
pludselig: ”Samuel!” Samuel vågnede, og svarede: ”Her er jeg!” Så sprang han 
ind til Eli og sagde: ”Her er jeg. Du kaldte på mig.” Men Eli sagde: ”Jeg kaldte 
ikke. Gå tilbage og læg dig igen.” Samuel gik tilbage og lagde sig. 
Tror I, at Samuel blev lidt forvirret? Det kan jo ske. Vi vågner af en grund midt 
om natten, men finder ud af, at vi kan bare sove videre igen. Selv om nogen 
faktisk havde råbt Samuels navn, tror jeg, at Samuel næsten tænkte, at det måtte 
være en drøm eller noget andet han bildte sig ind. Gud kaldte på Samuel for 
anden gang: ”SAMUEL!” Oj, der var det igen. Hvad gjorde Samuel nu? Jo, han 
løb ind til Eli og sagde: ”Her er jeg. Du kaldte på mig.” Men Eli havde jo ikke 
kaldt på Samuel, så han svarede: ”Jeg kaldte ikke, Samuel. Gå tilbage og læg dig 
igen.” 
Nu var det sket to gange. Det var ikke indbildning, og det kunne heller ikke 
være en drøm. Nogen havde kaldt på Samuel, men så var der alligevel ingen, der 
havde kaldt!? 
I Bibelen står der, at Samuel ikke kendte Gud så godt endnu. Tror I, at det var 
derfor Samuel lagde sig for anden gang uden at vide, hvem der kaldte på ham? 
Det tror jeg også. Og så tror jeg, at Samuel var forvirret, da han lagde sig i 
sengen igen. Nogen havde jo faktisk kaldt på ham, ikke hvisket, men kaldt!
Herren kaldte på Samuel igen, for tredje gang. Så stod han op, gik ind til Eli og 
sagde: ” Her er jeg. Du kaldte på mig.” Da forstod Eli, at det var Herren, Gud, 
som havde kaldt på drengen. Derfor sagde Eli til Samuel: ”Gå og læg dig! Hvis 
han kalder på dig en gang til, skal du sige: Tal Herre. Din tjener hører.” Samuel 
gik ind og lagde sig hos sig selv. Endnu en gang hørte han nogen kalde på han: 
” Samuel! Samuel!” Og Samuel svarede: ”Tal. Din tjener hører.” Det betyder: 
Fortæl mig hvad du vil, for jeg vil høre på dig og gøre, det du siger.
Da fik Gud endelig kontakt med Samuel. Gud ønskede meget at give Samuel en 
besked, som han skulle give videre til Eli og de andre som boede i Israel. 

på den tid samuel levede, fandtes der ikke postbud, telefon, sMs, Msn eller e-mail. 
Den gang måtte beskeder sendes med mennesker som måske måtte gå frygtelig 
langt. Den gang var der heller ikke hverken biler eller cykler. Så hvis der var 
noget mennesker eller Gud ville have sagt eller gjort, så måtte nogen altid gå en 
lang tur til fods. Det var en stor og vigtig besked Gud gav Samuel. Samuel slap 
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for at gå så langt, men han var meget bange for at give beskeden videre.  
Der er ikke altid at beskeder er så gode at fortælle.  
Men samtidig vidste Samuel, at Gud havde taget kontakt til netop ham, fordi 
Gud vidste, at han kunne klare det. 

Samuel var en dreng. Han fik en besked fra Gud. Det betyder at 
Gud snakker til både børn og voksne. Det er ingen aldersgrænse for å kunne 
høre Guds stemme. Selv om Gud kaldte på Samuel, er det ikke sikkert at Gud 
gør det samme med dig og mig, når Han vil sige noget til os. Det med Samuel 
er rigtig specielt og usædvanligt. Gud snakker til os mennesker på mange 
forskellige måder. I Bibelen kan vi læse om flere mennesker, som Gud snakker 
med, både unge og gamle, drenge og piger. Det er meget sjældent, at Guds 
stemme blir hørt som et højt råb, men det betyder ikke, at Guds stemme er 
sjælden. Men som Samuel, må vi lære at kende Gud lidt først, før vi egentlig 
forstår, at det virkelig er ham, som taler med os. For at lære Gud bedre at kende, 
kan vi læse vi i Bibelen og samles sådan som vi gør her.  

det er let at forveksle guds stemme med andre stemmer. Vi kan 
tro, at Gud har sagt noget, og så var det bare egne tanker. Derfor er det vigtigt, 
at vi prøver at lære Gud at kende. Mens vi lærer, er det godt at huske på, at det 
ikke er farligt at tage fejl.

det er også vigtigt at huske på, at gud gør ikke forskel på mennesker. 
Han er den samme uanset hvad! Og Gud siger aldrig noget, som ikke stemmer 
med det, som står i Bibelen. Hører vi rigtig godt efter, når vi læser i Bibelen, 
hvad hører vi så? Jo, Guds stemme! 

 > Drama relateret til børnenes hverdag. 
Mor eller far ligger på sofaen 
M/f:  Åh, jeg vil så gerne høre Guds stemme! (Trommer utålmodigt   
  med fingrene i bordet.) Nu har jeg ligget her i over en time, og   
  jeg har ikke hørt noget endnu, (tager telefonen frem) Hallo, kan  
  du snakke med mig? Hallo! Åhhh, ingenting!
  (venter lidt, triller tommelfingre etc, så pludselig) Hysj, Hysj, jeg  
  hørte noget! Kan det være Guds stemme? Helt stille nu! ( pause)  
  Åh…..! Nej, det var vist ingenting…

Barn:  Mor/far, har du tid til at se på dansen nu?

Ma/pa: Ja vel da. Jeg venter egentligt på at høre Guds stemme, men kom  
  bare!

Børnene danser dansen
Et barn snakker til kameraet mens sangen bliver skruet ned: 
  Hallo igen. Af og til taler Gud til os uden at vi opdager, at   
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 han gør det. Kan I høre, hvad han siger?
Sangen skrues op igen og alle lytter…….

Snak sammen om, hvordan Gud taler til os.

BiBeL huskeord
 ”Velsignede er de, der lytter til mig.” Ordsp. 8:34

sMågruppesaMLing
>  Samtale
hvordan tror du, gud prøver at snakke til dig og mig?
Gennem det som står i Bibelen. Gennem tanker vi har i hovedet. Gennem 
andre mennesker. Ved at kalde på os. Gennem drømmer og syner. Gennem 
vores samvittighed.

hvorfor tror du, gud prøver at snakke til dig og mig?
Fordi Gud ønsker at fortælle, hvor glad han er for os. Fordi Gud ønsker at vise 
os, hvad der er rigtigt. Fordi Gud ønsker at vise os, hvad der er forkert. Fordi 
Gud ønsker at vise os, hvordan Han egentlig er.

Hvorfor tror du, det er vigtigt at høre Guds stemme?
Fordi Gud er min far i Himmelen. Fordi Gud ved, hvem jeg er og ved hvad jeg 
har brug for. Fordi Gud elsker mig og vil have min opmærksomhed

>  Aktivitet
alternativ 1: Lav ”paprulle-telefon”. Ring og fortæl dagens bibel huskeord til 
hinanden.
To eller flere børn laver deres sæt telefoner af to papruller, lidt madpapir, to halve 
tændstikker og cirka 3 meter sytråd. Sæt madpapir rundt om en af enderne på 
paprullene ved hjælp af et gummibånd. Pas på at den er stram. Stik hul midt i 
papiret med en synål og træk sytråden igennem. Bind enden af denne fast i en 
halv tændstik og stram forsigtigt på indersiden af madpapiret. Tag den anden 
ende af tråden og gør det samme med den anden paprulle. Når du strammer  
tråden mellem rullerne og snakker ind i den ene, vil papiret sætte tråden og det 
andet papir i bevægelse. Så vil lyden forplante sig til modtageren i den anden 
ende. Lad børnene sige dagens bibel huskeord til hinanden i denne telefon. Hvis 
de kan stå, så de ikke ser hinanden, f.eks. på hver sin side af et hjørne eller over 
og under et bord, bliver det endnu mere spændende. Kan de høre hinandens 
stemmer?

alternativ 2: Lad alle lægge sig ned på gulvet eller finde en god siddestilling. 
Sæt en sang på, som du synes formidler noget vigtigt fra Gud til børnene. 
Snak sammen om dette.

>  Til slut deler du bibelverset ud til nøgleringen.
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Lektion 5
guds ord Leder os  
 
                                                                             
MåL 
At børnene lærer, at Guds ord/Bibelen på en speciel måde belyser og oplyser os 
mennesker på forskellige områder i livet. Børn og voksne kan bruge Guds ord 
som et lys, når alt virker trist og mørkt. Samtidig kan vi se lyset, når alt er godt 
og lyst. Gud hjælper os i alle situationer.

TiL Lederen
Det er altid udfordrende at formidle billeder og lignelser til børn. Bed om 
visdom og indsigt til dette. Guds ord er vejledende for os, og indeholder råd om 
mange ting. Nogle gange taler Gud direkte ind i situationer, andre gange må 
vi vælge ud fra, hvordan vi kender Gud. Men Gud elsker os, og ønsker at vise 
os sin vilje. Læg mærke til sidste aktivitet i smågrupperne. Her er det muligt, at 
børnene kan genkende noget. Bed om at gruppen kan være et sted, hvor de kan 
dele liv og bønnefællesskab med hinanden.

BiBeL huskeord
”Dit ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.” 
Salme 119:105

sidsTe uges BiBeL huskeord
 ”Velsignede er de, der lytter til mig.” Ordsp. 8:34

ForBeredeLser
•  Bed for lederne, samlingen og børnene som kommer. 
•  Læs præsentationen af ”Guds ord er vores lys” godt igennem,  
og gør præsentationen til din egen. 
•  Forbered sangene
•  Få en til at dramatisere
•  Få en til at hjælpe med lysslukningen
•  Indret ”soverummet” til dramastykket  
 

udsTyr
•  Lommelygter (3), gerne en flad som du kan have gemt i din Bibel.
•  Tørklæde til at binde for øjnene
•  Bibelen
•  Diverse rekvisitter til et pige-/drengerum
•  Selvlysende måne (af den type du køber sammen med stjerner til at sætte på 
loftet)
•  Dvd-spiller med udstyr
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TiL sMågruppesaMLingen
Find lys og tændstikker frem. Tænk spørgsmålene igennem, og hvilke af dine 
egne oplevelser du vil dele med børnene. Husk at du kan være personlig uden at 
være privat. Det er inspirerende at høre sin egen leder fortælle om sine oplevelser 
med dette. Find eventuelt bibler frem til børnene.

på saMLingsdagen
Sørg for at alt er parat til dramaet i god tid. Test månen og lysforhold.  
Dæk eventuelt vinduer til. Bed sammen med de andre lederne.

saMLing 5

 
veLkoMMen
I dag bør du specielt lægge mærke til dem, som ikke har været der et stykke tid.
Skab stemning og forventning ved at have noget af udstyret fremme. Spil lidt 
stille musik når de ankommer. Det kan f.eks. være ”Måneskinssonaten”.

sidsTe uges BiBeL huskeord
”Velsignede er de, der lytter til mig.” Ordsp. 8:34

inTeresseFanger
> Vær hinandens øjne.
Del barna ind i par. Det ene barn får bind for øjnene, mens den anden leder det 
rundt i lokalet. Lad begge børn prøve at lede.

sang
>  Find sange som passer til denne samling
•   Det lille lys jeg har
•   Hoppe op og ned
•   
•   

Bøn
Er der noget vi skal takke for i dag? Brug gerne ”popkorn-bøn”. Hver person 
beder en sætning. Så beder en anden på samme måde. Bønnerne ”popper 
op”, nogle gange kommer der flere på en gang og nogle gange er der lidt 
stille. Akkurat som en varm gryde med popkorn eller som mikropop i en 
mikrobølgeovn.

M  T  O   T   F   L   S
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undervisning
>  Hold Bibelen i hånden for at synliggøre at det er den vi snakker om.
I Det gamle Testamente finder vi en bog, der hedder Salmerne. Til sammen har 
vi 150 salmer. Nogle er korte, mens andre er lange. For flere tusind år siden, da 
salmerne blev skrevet, havde menneskene melodier til alle disse salmer.   
Nogle salmer sang de, når de var glade, andre salmer sang de, når de var kede 
af det. Akkurat som vi gør i dag. Vi synger både glade sange og sørgesange 
(Lad børnene komme med eksempler). I dag er det ingen, som kan melodierne, 
de brugte den gang. Men salmerne er lige meget værd alligevel, fordi vi har 
tekstene.

Tænk at det som står i 73 af disse gamle salmer blev skrevet af kong david. 
Teksterne er akkurat som de var den gang. Det betyder, at du og jeg kan læse 
hvordan en konge havde det, når han var glad, forelsket, trist eller vred for snart 
tre tusind år siden. Alle, som var med til at skrive salmerne, havde et forhold til 
Gud. Det betyder, at salmerne er i en verdensklasse for sig selv. Vi, som lever i 
dag, kan faktisk læse om os selv i disse salmer. Er det ikke utroligt? Det viser 
sig at vi minder om hinanden; du, jeg og kong David. Når vi er så glade, at 
vi hopper og jubler, er forelskede eller har kærlighedssorg,  er vi omtrent ens i 
tanker, drømme og følelser. Det er det, som gør Bibelen så spændende.  
Når vi forstår, hvad der står, og når vi samtidig kan se os selv i det, som står der, 
så ved vi, at Guds ord har stor betydning for os. 

Slår vi op i Salmernes bog og finder Salme 119, finder vi Bibelens 
længste salme. Den har 176 vers! Kunne du tænke dig at synge en sang med 
176 vers? Temmelig lang sang! Det var en mand, der hed Esra, som skrev hele 
denne salme som en kærlighedssang til Gud. Nogen kalder den en højsang.  
Den skulle være til ære for Guds bud og Guds lov. Tænk at være så begejstret 
for Gud og hans love og bud, at det ender med at blive verdens længste salme! 
Denne salme siger, at Guds ord er søde. Ja, bedre end honning for os. Esra siger, 
at han elsker Guds bud mere end guld, og at Guds ord holder ham i live.

> Dukketeater 

Milla:  Hmm, hmmm! Hallo! Stop en halv!      
  Jeg må lige tjekke, at jeg hørte rigtigt. Mener de med ramme   
  alvor, at ham Esra blev så glad for at få en masse love og bud, at  
  han skrev en kærlighedssang om det?

Bjarne: Ja , jeg er næsten sikker på, at det var det de sagde.

Milla:  Men det holder jo ikke! Ingen bliver vel glad, hvis nogen skal   
  bestemme over en. For det er nemlig det love og bud gør. 
  så lyder det sådan: (med mørkere stemme)  
  ”Nej, det må du ikke!” eller ”Jo, gør du som jeg siger!”
  Og hvor sjovt er det på en skala fra et til ti? Jeg spørger bare. sp
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Bjarne: Men det kan måske af og til være nødvendigt?

Milla:  Nødvendigt ?!? 

Bjarne: Det hænder at mor af og til er klogere end mig.

Milla:  Mener du virkelig det?

Bjarne: Ja, for eksempel i går fik vi chokoladefromage til dessert.   
  Chokoladefromage er det bedste jeg ved. Men da jeg havde spist  
  to store tallerkener og var på vej til at tage tredje portion, så 
  sagde mor nej.

Milla:  Ja, er det ikke bare typisk. Snak om glædesdræber. Her har   
  du endelig fået din yndlingsdessert, og så tvinges du til   
  at stoppe, bare fordi mor bestemmer, at to portioner er   
  nok. Dårlig gjort, synes jeg!

Bjarne: Ja, det syntes jeg også. Så da mor fik besøg i går    
  aftes, sneg jeg mig ind i køkkenet. Jeg tog hele skålen med   
  chokoladefromagen med op på mit værelse og 
  spiste resten.

Milla:  Bravo, Bjarne! Det var smart! Lad dig ikke stoppe af strenge   
  mødre, som tror de ved, når deres børn er mætte.

Bjarne: Men det var ikke så smart...

Milla:  Åh nej? Blev hun rigtig vred, helt rød i hovedet og sådan, og   
  gav dig stuearrest. Eller skal du tømme affaldsspand    
  resten af livet uden at få ugepenge?

Tor Bjarne: Nei, ikke lige det. Jeg kastede op.

Milla:  Kastede du op?

Bjarne: Ja, det blev for meget. Akkurat som mor sagde.

Milla:  OK da. 1-0 til mor. Men det er jo ikke altid mødre har ret. 
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> Hvis vi læser vers 105 står der noget mærkeligt:  
”Dit ord er en lygte for min fod, et lys på min sti”. Ved I alle sammen hvad 
en lygte er? Ved I så hvad en fod er? Lige netop! Og vi ved alle sammen hvad et 
lys og hvad en sti er. Men betyder det så, at hvis vi læser Bibelen, så får vi et par 
lommelygter på vores ben og vores eget lys på stien ude i skoven? 

> Illustration
Sæt et par lommelygter fast på dine ben, og sæt et stearinlys foran dig på en sti 
du har lavet med malertape. Jeg tror vi må ”oversætte” her. Selv om vi kender 
alle ordene i sætningen, er det ikke altid lige let at forstå, hvad ordene egentlig 
betyder. Ofte kan det være lidt vanskeligt det med Gud og det der står i Bibelen, 
bare fordi vi ikke forstår det, som står der. Så bliver Guds ord så fjernt som en 
planet langt derude, som vi i virkeligheden aldrig formår at lande på. Og sådan 
ønsker Gud ikke, at vi hverken skal føle eller forstå det. Gud vil, at vi skal forstå 
og have gavn af de ord, der står der. Uanset om vi er børn, voksne eller gamle.

derfor skal vi sammen gennemgå dette vers: Dit ord betyder Guds 
ord, altså de ord vi læser i Bibelen, de er som en lygte og et lys for dig og mig, 
så at vi ser, hvor vi går. Uanset hvor vi er i verden, hvad vi laver eller hvordan vi 
gør ting, så siger Bibelen, at Guds ord viser os, hvordan vi bedst muligt kan leve 
vores liv. Og selv om vi i virkeligheden ikke ser lygten og lyset, så er de der!

guds ord har sin egen evne til at lyse op. Vi læser i Bibelen, vi hører 
nogen tale om Bibelen, og selv om vi ikke helt forstår det på en gang, så vil vi 
en eller anden gang i livet forstå at Guds ord: DET ER ET LYS! For når vi som 
voksne står overfor et meget vanskeligt valg, så kan vi blive usikre, og kan nemt 
gøre noget forkert. Vi kan blive bange og lukke øjnene, og så bliver det mørkt. 
Men så pludselig kan et ord fra Bibelen, som vi hørte i xxx for mange år siden, 
gøre, at det ikke er så vanskeligt eller mørkt alligevel. 
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> Dramastykke

Fortellerstemme: Kan det virkelig passe, at det altid er godt at følge   
   Guds bud? Tag for eksempel det med, at man ikke   
   skal lyve. Tænk hvis du en dag er uheldig og smadrer   
   tantes krystalvase. Skal du så bare gå hen til tante og   
   sige: ”Hej og undskyld, jeg kom vist tilfældigvis til at   
   smadre din dyreste og fineste vase.
   ” Hvad sker der så? Jo…..

Det som står herover fortælles mens man i ”stumfilm” viser, hvordan drengen kører 
med sin legetøjsbil og ”tilfældigvis” rammer vasen, som falder på gulvet med et brag 
og går i stykker. Vis også, hvordan han forklarer tante hvad der skete, og hvordan 
hun river ham i ørerne.

Fortellerstemme: Nej, her er der brug for en lille nødløgn.

dreng:  ”Ja, men jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.  
   Jeg er så dårlig til at lyve.

Fortellerstemmen: Kom nu, du finder sikkert på noget smart. Tænk hurtigt!  
   Nu kommer tante!

dreng:(overdrevent)  Oj, tante! Se hvad der er sket med din dyre fine   
   vase. Det er jo sørgeligt!

Tante:   Nej, hvad er der sket? Den vase er     
   uerstattelig! Den købte jeg på en tur i 1986, og jeg finder  
   aldrig sådan en vase igen. Det er jo skrækkeligt! Men   
   den kan jo ikke falde ned af sig selv.  
   Hvad er der mon sket?

dreng:  Jeg så det altså ikke, men jeg hørte nogen, der legede   
   med biler herinde.  
   (Laver en hovedbevægelse hen mod fortælleren.)

Tante griber ham, der er fortællerstemme i øret og skælder ud, mens hun 
trækker ham ud efter sig. Giver ham en formaning om, at han ikke må lege 
inde, og at han skal behandle andres ejendele med omhu. 
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> Snak med børnene om, at det af og til kan se ud til, at det 
er det bedste for os at bryde Guds bud og regler. Men ofte går 
det så ud over andre. Guds ord vil hjælpe os at gøre det som er rigtigt og godt 
både for os og andre. Det er ligesom med månen. 
Her kan du illustrere med en selvlysende måne. Lys på månen med en 
lommelygte mens du fortsætter med teksten. 

ved i, at månen er en planet, som egentlig ikke lyser. Selv om den 
lyser op som en kraftig lygte midt om natten, så lyser den ikke. Månen er bare 
mørk og støvet. Så hvordan lyser den så? Det er jo helt uvirkeligt, at en planet 
som ikke lyser, lyser. Så når du er du, og månen er månen, hvad er det som gør, 
at I lyser? Jo, månen får lyset fra solen, og du får lyset fra Gud!
Her passer det godt at slukke lommelygten og få nogen til at slukke lyset i 
rummet, så månen lyser på egen hånd.

Månen lyser længe efter, at solen er gået ned. Sådan kan Guds 
ord lyse i os, ikke bare når vi sidder og læser, men også når vi bruger det i 
hverdagen.  
Selv om månen i sig selv ikke er en mystisk planet, så formår den at styre 
tidevandet.  
Det er den, der får det til at blive flod og ebbe i havet. På samme måde kan du 
og jeg lyse, og være med til at gøre forskel i vores liv. 

BiBeL huskeord
”Dit ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.” 
Salme 119:105
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sMågruppesaMLing
Find jeres plads, og det udstyr, du har gjort klar. Giv børnene et lille glas hver 
med dagens Bibel huskeord skrevet med vandfast tusch på ydersiden. Børnene 
kan dekorere det yderligere, eller eventuelt bare sætte et fyrfadslys i.  
Du kan også overrække glasset et efter et, og sige en Bibelsk sand til det enkelte 
barn.   
For eksempel: ”Trine, Jesus er glad for, at du lever!” 

> Samtal ud fra teksten. For eksempel følgende spørgsmål: 
•  hvad gør et lys? det lyser og varmer, og gør at vi bedre kan se.
 hvordan tror du, gud lyser op for os i dag?
- Gennem Guds love & bud som står i Bibelen.  
- Gennem andre mennesker.  
- Gennem vores samvittighed. 

•  hvorfor tror du, at gud ønsker at være et lys og en lygte for os?
- Fordi Gud ønsker mig alt godt.  
- Fordi Gud ikke vil, at jeg skal gøre ting, som skader mig.  
- Fordi Gud elsker mig.  
- Fordi Gud ved bedst.

•  hvorfor tror du, det er vigtigt at lade guds ord være vores lys?
- Når vi læser Bibelen, og lærer om Guds vilje, er det gode råd til os.
- Gud ønsker at vise os, at han er glad for os, og han vil, at vi skal have det godt.

> Find en salme I kan læse sammen.  
Det kan for eksempel være salme 142. Hvad tror I, denne salme handler om?
Samtal og bed sammen.
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Lektion 6
gud hoLder aF os  
 
                                                                          
MåL 
Børnene skal forstå, at Gud altid har og altid vil holde af dem. De skal have lov 
til at undre sig og beundre hans storhed og omsorg for menneskene. Gud ser, 
hvad vi ikke ser og har mange gode ideer til vores fremtid.

TiL Lederen
I dag er det vigtigt at glæde sig og undre sig sammen over, hvor fantastisk Gud 
har skabt os. Giv rum for spørgsmål omkring mennesker der er syge eller har et 
handicap. Det er ikke Gud, som har skabt dem sådan, ej heller er det Guds vilje, 
men vi lever i verden efter syndefaldet.

BiBeL huskeord
”Mens jeg endnu var foster, så du mig” Salme 139:16

sidsTe uges BiBeL huskeord
”Dit ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.” 
Salme 119:105

BiBeLTeksT
Salme 139: 13-18; 

ForBeredeLser
•  Læs lektionen igennem, lev dig ind i den og se situationen for dig.
•  Læs Salme 139:13-18 og lad dig fylde af forundring og beundring over Guds 
storværk. 
•  Find baggrundsmusik frem og øv dig på at læse disse vers til musikken.       
•  Planlæg, hvordan du bedst kan vise billederne frem. Brug powerpoint eller 
bøger/plakater, som du kan finde. 
•  Vurdér, om du kan invitere en/et nybagt forældre/-par til at komme på besøg 
sammen med sin baby. Forbered vedkommende på, at du stiller nogle enkle 
spørgsmål.

udsTyr  
•  Nogle billeder af mennesket. Find billeder i bøger, på nettet, også billeder, der 
viser menneskekroppen indvendig. Nyrer, hjerte, blodårer og nerver.
•  Nogle billeder af et foster i udvikling
•  En stor voksdug/presenning eller lignende og en spand med sand  
•  Nogle store tal til at dekorere lokalet med
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TiL sMågruppesaMLingen
Skaf pap eller lidt tykt tegnepapir til at male på. Hav også hobbymaling, pensler, 
svampe, klar lak på spraydåse eller decopagelim/lak og sand (brug det samme 
som tidligere i lektionen) klar. Eventuelt et spejl, så de kan se deres ansigter.

på saMLingsdagen
Læg presenning eller voksdug klar på et passende sted. Her skal sandtælling 
foregå. Dette gør det nemmere at rydde op bagefter. Lad det være på et sted 
hvor børnene kan følge med hele tiden.
Gør udstyret klar til fremvisning af billleder og til smågrupper.
Mærk siddepladsene med tal. Når børnene kommer, skal de finde deres 
nummer.

saMLing 6

 
veLkoMMen
Når børnene kommer ind ad døren eller bliver registrert før gudstjenesten, giver 
du hvert barn et nummer. Dette kan du for eksempel gøre ved at give dem en 
seddel fra en lodseddelblok, eller du kan skrive nummeret på hånden på hvert 
barn. Ønsk velkommen og fortæl, at i dag skal alle finde den plads som passer 
med tallet de har fået tildelt. (Regn med noget forvirring og at du må gøre visse 
tilpasninger)

sidsTe uges BiBeL huskeord
”Dit ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.” 
Salme 119:105

inTeresseFanger
Snak om at tælle og om antal. Du kan for eksempel stille disse spørgsmål: Hvor 
mange her kan tælle til tyve? Hvor mange er vi her i dag? Hvor mange går i 
skole? Hvor mange bor der i vores by? Hvor mange bor i Danmark? På hele 
jorden?
  
Er det nogen af jer, som er gode til at tælle? Vælg to børn ud til et vigtig 
opgave (gerne to ”barske fyre”) De skal nu tælle, hvor mange sandskorn der er 
i spanden. Fortæl dem, at dette er en lille del af en strandbred. De må gerne 
bruge regnemaskine, kuglepen og papir. Vurdér om du vil bruge voksne til 
opgaven, evt. som hjælpere. For eksempel forældre som er til stede. Dem der 
tæller får nu ro til at tælle, mens du går videre i lektionen.    

M  T  O   T   F   L   S
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sang
> Vælg sange der passer til temaet (Guds kærlighed og 
omsorg, antal)
Brug også nogle af de sange I sang sidste gang
•  Ja, der er 1,2,3 ja mange 1000 mennesker
•  
•  
•  

undervisning
> Dukketeater

Dukkene bryder ind, når børnene har fundet deres pladser.  
Den ene dukke kommer op

Bjarne:  1, 2, 3, 4… Jeg kan også tælle. Jeg hørte godt at I talte herinde.  
  (Råber højt) Milla, kommer du? Hun er altid lidt langsom. Kan I  
  hjælpe mig med at kalde på hende? Jeg tæller til tre, så råber alle:  
  ”Kommer du Milla?” 

  (børnene råber)  

Milla:   (kommer straks op og traller glad) Lalalalala…. Hej, hej!

Bjarne:  Hvorfor er du så glad? Hvilken sang synger du? 

Milla:    Jeg elsker bare at synge, og jeg bliver glad af at synge!

Bjarne:  Jeg kan også lide at synge. Men hvad synger du nu? 

Milla:   Jeg synger det jeg elsker at synge. Nemlig lovsange til Gud.

Bjarne:   Åhhh, det kan jeg også lide. Men jeg tror ikke jeg har hørt den  
  sang du synger. Kan jeg mon lære den?
Milla:    Selvfølgelig kan du det! Den har til og med nogle tal i sig, og jeg  
  hørte jo, at du talte lige før. 
  Den handler om at Jesus sørger for en hel masse mennesker

Bjarne:  Men kan alle her så ikke være med til at synge den?

Milla:   Jo, det kunne være kanon-sejt! (Siger navnet på lederen)……  
  Kan du ikke hjælpe os med at synge sangen ”Ja, der er 1, 2, 3 
  ja mange 1000 mennesker”?
  Lederen får alle med på at lære/synge sangen og dukkerne er   
  også med til det.   



70Hk 1, ©pbu, Oslo

gud HOlder af OslektiON 6

> Skriftlæsning 
Mens I spiller stille baggrundsmusik (gerne instrumental 
lovprisning) læser en af lederne Salme 139:13-18 med indlevelse.

> Vis nogle billeder af et ufødt barn, hvor I ser udviklingen 
fra billede til billede.  
(for eksempel 10 uger, 20, 30 og nyfødt) Se og find hjertet, blodårer, 
kønsorganer og så videre. Hvis nogen af lederne har et billede fra 
ultralydsskanning kan dette også fint bruges.

snak sammen om, hvordan kroppen forandrer sig. Læg vægt på, at 
Gud har skabt os sådan med en hensigt. Han kender os før alle andre. Han ved, 
hvem vi er før vores far og mor, eller nogen andre. 

se på billederne af det indvendige af menneskekroppen. Snak om, 
hvordan Gud så, hvordan han skulle skabe os akkurat sådan, så det hele kunne 
fungere. Fortæl, hvad du selv ved om menneskekroppens fantastiske udrustning. 
Gud har skabt os sådan, fordi han ønsker at vi skal have det godt. Han har så 
uendelig mange gode tanker om os. Han ved, hvordan vi ser ud, og han ved 
også hvilke planer og tanker han har for os.

> Sig velkommen til dagens gæster, forældre med babyen.  
Lad børnene beundre den lille. Spørg mor eller far om navn og alder etc. 
Fortsæt med at spørge vedkommende ud om hans eller hendes fremtidsplaner 
for babyen. (Hvad skal hun sige først? Hvornår skal hun spise rigtig mad? Hvor 
gammel skal hun være, når hun skal lære at cykle, hvem skal være hendes bedste 
ven? Hvad skal hun lave, når hun blir stor? Hvor skal hun bo? Og så videre.) 
Efter hvert spørgsmål vil alle forstå, at det er umuligt at svare på dette. Spørg 
om hvilke ønsker forældrene har for babyen. Snak lidt sammen om svaret.

Træk linjer tilbage til dagens bibelafsnit. Gud som kender os i mindste 
detalje.
Måske kan I takke for besøget ved at takke Gud for babyen og Guds gode 
tanker for den. Flot hvis nogen af børnene vil bede.

Tag kontakt til dem, som tæller sand, hvis de ikke har kontaktet dig undervejs. 
Du bør opfordre dem til at holde en pause et øjeblik undervejs. Du skal selv 
vurdere, når det er nok, og så give dem fri. Nu er det tid til at spørge, hvor 
mange sandskorn det var i spanden. Dehar sikkert givet op, før de fik talt dem 
alle. Har de et tal?
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BiBeL huskeord
”Mens jeg endnu var foster, så du mig” Salme 139:16
Øv verset sammen. Lav bevægelser/tegn til. Drop et ord af gangen, så I bare 
laver bevægelsen. (Ordene: du, så, mig, jeg og foster bør være nemme at finde 
tegn for, tjek eventuelt tegn-til-tale-håndbog eller snak med nogen som kan 
dette)
Del ugens vers ud til bibelnøgleringen (beskrevet i lektion 1 og 2).

Bøn
Tak Gud for hans omsorg og kærlighed. Tak for hans gode tanker og planer for 
os.
Brug gerne popkornbøn (En sætning som ”popper op” til Gud. Flere kan bede 
samtidig og for hinanden, det bliver næsten som en gryde, der popper popkorn)
Syng gerne en takkesang sammen som afslutning på bønnen.

sMågrupper
> Lad børnene lave et maleri af sig selv. Brug stærke farver og 
fyld hele arket med farve. Giv opfordring til, at de ser efter i et spejl, hvordan 
de ser ud. Spray over med lak til sidst og strø lidt sand ud på papiret. Skjul ikke 
motivet helt. Spray en gang til. (Du kan også bruge decopagelim/lak. Brug en  
svamp og smør det forsigtigt på.) Skriv eventuelt dagens vers på maleriet.

kan du få børnene til at komme en efter en til dig og strø sand over  
deres billede sammen med dig. Så kan du fortælle barnet, at SÅ mange gode 
planer og tanker har Gud for os.

Tøm overflødigt sand af og se på billedet. Lad det tørre. Prøv at samtale mens 
billederne tørrer. Dette er deres fortrolige gruppe. Husk også at nævne sidste 
uges sager, som nogle af deltagerne delte sidst. Hvordan er det gået osv. 

nogle gange tænker vi dårlige tanker om os selv. Føl dig frem om I 
kan snakke lidt om dette i gruppen. Hvilke tanker tænker Gud om os? Fortæl 
lidt om det han siger i sit ord (For eksempel  Jer. 29:11 ) Hvad får os til at tænke 
gode tanker? Hvem tænker gode tanker om os? Hvorfor? Understreg dagens 
målsæting en gang til!
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Lektion 7
gud er saMMen Med os  
(Jesus stiller stormen)                     

MåL
Børnene skal forstå, at de kan stole på Jesus og at han altid er sammen med 
dem. Han hjælper os, når vi er i vanskelige situationer.

TiL Lederen
I dag handler det om at Gud gør os trygge, også i vanskelige og skumle 
situationer. Det er vigtigt at dette ikke misforstås, så vi tror at ingenting er 
farligt. Vi skal bruge fornuften og lytte til advarsler. Men hvis vi er i farlige 
situationer er Gud der altid, ligemeget hvordan det går. Gud mener ikke at 
vi aldrig skal være bange for farer, men han er altid sammen med os, når vi 
er bange!  Tag hensyn til og lyt til børnenes spørgsmål. Pas på at de forbliver 
trygge. Find den rigtige balance i din fremstilling. Gud er ikke bare den 
usynlige ven, som ingen ser og hører, han er også verdensherskeren som udretter 
mirakler. Lektionen indeholder lidt repetition fra tidligere. Forbered dig godt og 
få koncentration i samlingen. Skab en god atmosfære.

BiBeL huskeord
”I skal ikke være bange!” Joh. 6:20

sidsTe uges BiBeL huskeord
”Mens jeg endnu var foster, så du mig.” 
Salme 139:16

BiBeLTeksT
Matt. 8:23-27

ForBeredeLser
•  Bed for samlingen og børnene som kommer. Tjek dine lister med børnene.
•  Indret et visuelt indbydende og attraktivt miljø.  
Førsteindtrykket skaber forventning og spænding.  
•  Forbered sang og musik.
•  Øv på dramastykke og dukketeater (øv eventuelt på å fortælle det levende).
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udsTyr
•  Hånddukker
•  Blåt tæppe eller stofstykke
•  En legebåd
•  Papirark
•  Stor balje eller lille bassin

TiL sMågruppesaMLingen
Lær/opfrisk hvordan du folder papirskibe (se illustration efter denne lektion). 
Lav dem passende i størrelsen til din balje. Forbered dig på at fortælle om en 
gang du var bange og fik hjælp. (Eller få en anden til at gøre det.)

på saMLingsdagen
Kom i god tid. Så kan du/I gøre alt klart. Tænk over, hvordan du vil gøre 
det med baljen. Måske bør den stå et andet sted eller dækkes til, når børnene 
kommer. Bed om at dagens målsæting nåes.

saMLing 7

veLkoMMen
Gå straks over på dagens tema.
 

sidsTe uges BiBeL huskeord
”Mens jeg endnu var foster, så du mig.” Salme 139:16

Gennemgå sidste uges Bibel huskeord. Det er en god ide at spørge børnene, 
hvad der står på de forskellige Bibel-huskeordskort. (Det kunne blive en fin 
konkurrence. Brug fordelen ved at de har forskellige farver og faconer.)

sanger
•  Med Jesus i båden
•  Når det stormer
•  
•  
•  
•  

M  T  O   T   F   L   S
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undervisning & inTeresseFanger
> Dukketeater

dukke:  Yes, endelig er I her! Nu har jeg øvet og øvet mig i    
  evigheder siden sidst. Er du klar leder? Er du klar eller!?

Leder:  (lidt forvirret) Klar til hvad? Hvad skal der ske?

dukke: Er du skør i bolden, er vi ikke i xxx (indsæt navn på din   
  gruppe)?

Leder:  Jo...

dukke: OK, hvad laver vi i xxx?

Leder:  Lærer om Gud og Jesus og....

dukke: Ja nemlig! Og hvad har vi lært, ….at Gud skabte verden   
  og mennesker og alle slags dyr og fugle og sådan noget.   
  Men der var en ting han glemte at lave, og det var en    
  Guvnipputyr. Så gør dig klar nu…træk vejret dybt og nyd dit   
  sidste sekund som menneske, for nu skaber jeg dig om til en 
  Guvnipputyr! GUVNIPPUTYR, jeg sagde GUVNIPPUTYR!!!!

Leder:  Hvad har du gang i?

dukke:  Jeg skal skabe dig om til en Guvnipputyr. Kan du koncentrere  
  dig lidt, så ikke jeg dummer mig for alle, som kigger på mig!

Leder:  Nu må du tage det lidt med ro, jeg har ikke tænkt mig at blive  
  til en Gvippdyr. Hvor har du fået den ide fra?

dukke: Jeg troede det her var seriøst . Er det ikke meningen, at vi skal  
  lære noget her på dette sted, eller hvad? Vi har lært om…. Jo, 
  ord der skaber. Og nu har jeg fundet på noget nyt, som jeg vil  
  skabe,- GUVNIPPUTYR!

Leder:  Og hvordan havde du så tænkt dig at gøre det?

dukke: Jo, jeg gør det jo bare akkurat sådan, som det står i Bibelen.
  Gud sagde: bliv lys og det blev lys. Jeg siger Guvnipputyr, men  
  der sker jo ikke noget. 

Leder:  Jeg tror, du har misforstået lidt. Alle kan ikke skabe noget bare  
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  ved at sige et ord. Det er kun Gud, som kan. Guds ord er så   
  mægtigt. Du og jeg kan lave mange fine ting af alt det, som Gud  
  har skabt, men kun Gud kan skabe noget ud af ingenting, bare 
  ved hjælp af et ord. Men sidste gang snakkede vi om, at Gud   
  skaber.  Vi snakkede om, at de ord vi siger, gør noget ved andre, 
  skaber forskellige følelser inde i andre mennesker. Men det er   
  kun Gud, som kan skabe ting som træer, lys og levende væsener.  
  Når vi laver ting, laver vi det af ting, som Gud har skabt.
  I dag skal vi lære mere om hvor mægtigt og kraftigt Guds ord er.  
  Guds ord kan ikke kun skabe, men det har også magt over det,  
  han har skabt.

undervisning 
> Alternativ 1:  Leg med båd på tæppet
Børnene, eller nogen af dem, sidder rundt om et blåt lagen/tæppe (ikke for tykt) 
- ”Genesaretsøen”. Sæt en lille båd ude på søen. Fortæl om Jesus og disciplene 
mens børnene bevæger søen. Børnene tager fat i tæppet med hænderne og 
”bølger” op og ned. Lad børnene øve sig lidt før historien begynder.

Jesus og disciplene var samlet ved genesaretsøen. Jesus havde talt 
til folket hele dagen, og nu var det blevet aften. Jesus sagde til sine disciple: 
Lad os sætte os i båden og sejle over til den andre siden af søen. Jesus var nok 
træt og “slidt op”, for han lagde sig til at sove bag i båden. Disciplene sov ikke, 
måske snakkede de om alt, som var sket den dag, alle menneskene, som kom 
for at høre på Jesus, alt det Han gjorde, alt det Han sagde. Pludselig kom der 
voldsomme vindstød. 

det blæste op til storm. Båden vippede hid og did, bølgerne slog ind i 
båden og fyldte den med vand. Disciplene blev bange, de troede, at båden ville 
synke.  
De råbte og skreg, nogle af dem vækkede Jesus. ”Mester,” sagde de ”bryder du 
dig ikke om, at vi er ved at drukne?” Da rejste Jesus sig, og han truede af vinden 
og sagde til søen: ”Ti, vær stille!” og vinden lagde sig og der blev blik stille på 
søen.

Disciplene blev meget forskrækkede, de så på hinanden og hviskede: ”Hvem er 
egentlig denne mand, både vind og bølger bliver stille på hans ord?” Hvem er 
det egentlig, der får det til at holde op med at blæse og storme?

> Alternativ 2: Fortæl med stor indlevelse om da Jesus 
stillede stormen. 
Læg vægt på forandringen, der skete med disciplene. Brug dig selv og/eller valg-
frie hjælpemidler.
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> Drama  
Interview med forskellige børn om, hvad de er bange for.
Lav jeres eget interview, film det evt. på forhånd.

snak om at Jesus også er med os, når vi er bange. Vi kan stole på, at 
han er sammen med os, han vil hjælpe og trøste os.

hvad er vi bange for? Jesus siger, at vi ikke skal være bange. Han vil altid 
være sammen med os. Fortæl en episode fra eget liv eller interview en gæst om 
en gang, hvor hun eller han fik hjælp af Jesus til ikke at være bange.

BiBeL huskeord
> Rebus!  
Se kopieringsorginal: ”I skal ikke være bange” Joh. 6:20 
Del bibel huskeords-kort ud og sørg for at alle børnene ved, hvad der står.

K R R

> Dukketeater

Efter bibelverset dukker Milla op igen.  
Hun er henrykt over, at ingenting er farligt mere!!

Milla:  Det her er bare så cool! Tænk at vi ikke behøver at være bange  
  for noget som helst. Er der nogen der kan skrive det ned på   
  et stykke papir så jeg kan tage det med hjem til mor, så kan hun  
  også stoppe med at bekymre sig og være bange for alle ting.  
  Det er temmelig træls at have sådan en bekymret mor!   
  Det kommer så meget besvær ud af det! Hun vrøvler om, at   
  jeg skal cykle med hjelm, fordi jeg kan slå hul i hovedet, hvis   
  jeg ikke har den på. Og så siger hun, at jeg skal gå med 
  strømpebukser om vinteren fordi det er farligt at have for lidt tøj  
  på, så bliver man syg. Og hun vrøvler om, at det er farligt at gå  
  uden refleks. Og at det er farligt ikke at spise nok fisk, og at det  
  er farligt at køre på skateboard på vejen, og at jeg ikke  må bade  
  lige efter, at jeg har spist og en masse mere…!
  Der er så meget, som er farligt, farligt, farligt, at jeg bliver 

KKAL
DD ER R

ge
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helt træt af det! Men nu går jeg heldigvis bedre tider i møde for nu er der jo 
ingenting, der er farligt mere!  
Jesus passer på mig, så der ikke sker mig noget! HERLIGT!

Lederen snakker med børnene om, at Milla nok har misforstået 
noget. Det er stadigvæk sådan, at der er farlige ting, men Jesus lover at være 
sammen med os, også når det er farligt. Han stikker ikke af, når ting bliver 
farlige, han vil være sammen med os altid.  
Jesus mener, at vi skal ikke være bange for at stå alene med de svære ting eller i 
de vanskelige og farlige situationer. 

Bønn 
Tak Gud, fordi han altid er med os.
Tak for, at han hjælper, når ting er vanskelige, og når vi er bange.
Lad børnene skrive en ting ned på et lille stykke papir, som de vil bede eller 
takke for (hjælp dem der har behov for det). Lad dem putte papiret i en ballon 
som I derefter blæser op. Spil med ballonerne i luften, mens du spiller musik 
eller synger en sang. Når sangen er slut, stikker alle hul på sin ballon og beder 
bønnen, som står der.

sMågrupper
Fold papirbåde sammen med børnene. Skriv bibel huske-verset på båden. Fyld 
et stort kar med vand og lav en konkurrence om, hvem der kan blæse båden 
over på modstanderens side. Snak sammen om, hvad vi er bange for, og hvordan 
Jesus kan hjælpe os. Måske kender du nogen, som du kan udfordre til at komme 
og fortælle om en situation, hvor de fik hjælp, da de var bange (for eksempel 
nogle teenagere, som tidligere har gået i gruppen). 
Bed sammen. Er det nogen, der ønsker, at vi skal bede for specielle situationer, 
som de er bange for eller ting de gruer for? Brug smågruppefællesskabet som et 
trygt sted, hvor I kan bede og snakke om sådanne ting. Husk at følge op på det 
næste gang! 
Husk, at også smågruppelederen bør dele sine bønneemner.
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1

Et A4-ark brettes til et kvadrat. 
Klipp av delen du får til overs.

2

Brettes kvadratet dobbelt to ganger.

3

Ta det øverste hjørnet der flikene er åpne, 
og brett det ned i motsatt hjørne.

4

Ta de resterende tre hjørneflikene og brett 
dem ned i motsatt hjørne, men på 

baksiden. Du sitter nå med en trekant.

5

Ta tak på undersiden av trekanten der det er 
hult, trekk ut slik at du får en srkå firkant.

5

Ta papirflikene på toppen av kvadratet, 
og trekk de ut til hver sin side. 

Form det slik at det ligner en båt.

ØV GODT PÅ FORHÅND!

BÅTEN



Ta tak på undersiden av trekanten, 
der det er hult. Trekk ut slik at du får et 

kvadrat med hulrom

BÅDEN

ØV DIG GODT PÅ FORHÅND!

Et A-4 ark foldes til et kvadrat.
Klip den del af du får tilovers.

Fold kvadratet dobbelt to gange.

Tag det øverste hjørne, hvor fligene 
er åbne og bøj det ned 

til modsatte hjørne.

Tag de resterende tre hjørneflige 
og bøj dem ned til modsatte hjørne, 

men på bagsiden. Du sidder nu 
med en trekant.

Tag fat på undersiden af trekanten, 
hvor der er hul og træk, så du får et 

kvadrat med hulrum.

Træk de løse papirsflige ud til hver 
sin side. Form papiret, så det ligner 

en båd.
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Kom og se!
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Vær ikke reddeJoh. 6:20b

Guds ord 
virker med 
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dere som 
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1. Tess. 2:13b

Ditt ord 
er en 
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min fot 
og et 
lys på 
min sti.
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Du så meg da jeg 

var et foster.

Salme 139:16a

Hør på meg 
mine barn.
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