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KAPITEL 2
LUK 2,1-7; DEN STORE MESTER, KAP. 4.

Den første jul
Har du nogensinde prøvet at være på en meget lang rejse? Har du prøvet at have brug for
en pause så meget, at du bare havde lyst til at stå op og sove? For meget lang tid siden var
Josef og Maria på en lang rejse til en by der hedder Betlehem. Den rejse ændrede deres liv.

etlehem var en larmende og travl by. Der var fyldt med alt for mange
mennesker i de små gader og de var alle sammen meget trætte. De
havde rejst i lang tid for at komme til Betlehem.
Kong Herodes havde udstedt en ordre om, at der skulle laves noget,
der hed en folketælling, af alle som boede i landet.
Alle mænd skulle tage
deres familie med til den
by, hvor de var blevet født, for at få deres
navn skrevet ind i optællingsbogen. Alle
disse mennesker var folk, som skulle tælles
og indskrives i den bog.
To af de mennesker var Maria
og Josef. De boede
Huskevers:
normalt i Nazaret,
”Tak Gud for hans …
men ligesom alle
gave.“
andre menne(2 KOR 9,15)
sker i den lille by
Tema:
Betlehem, var de
Vi tilbeder Gud, når
kommet dertil for
at blive talt, fordi
vi siger Ham tak for,
Josefs familie kom
at han sendte Jesus til
fra den by.
jorden.
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Det havde været en meget lang rejse og Maria og Josef var trætte. Maria var højgravid
og hun kunne føde hvornår det skulle være.
Maria og Josef fandt det lille hotel i byen, som dengang hed et herberg. Men Maria og
Josef var kommet for sent. Der var mange gæster i Betlehem, som var kommet før dem,
og der var ikke flere værelser tilbage i det lille hotel i Betlehem.
Værten fik ondt af Maria og Josef. Han kunne se hvor træt Maria var og han ville rigtig
gerne hjælpe dem, så han viste dem hen til sin stald, hvor dyrene stod. Josef og Maria lavede senge til sig selv i høet og dér blev Marias baby født.
Hun svøbte sin nyfødte søn i et tæppe og krammede ham tæt ind til sig. Han var så
smuk og så dyrebar for hende!
Men Marias søn var ikke en helt almindelig baby. Det var Jesus, himmelens prins! Han
var kommet til jorden for at blive født som en baby ind i verden, for at han kunne vise os
hvem Gud virkelig er.
Han var taget fra herlighed og pragt for at lade
sig føde i en stald og
sove i en seng af hø.
Han havde frivillig byttet livet med sin himmelske far og englene,
for et sted med køer
og æsler. Han var villig
til at forlade himlen for
at redde verden fra sin
synd.
Dét er jo grunden til,
at vi fejrer jul. Fordi
Jesus blev født. Både
når det er jul, og
når det ikke er, må
vi huske på, at Jesus
valgte at blive født i
en stald og leve her,
for at vise os, hvem
Gud virkelig er.
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Leg og lær
var i stalden hos Jesus. Snak om hvordan man skal
passe på dyrene og sig Gud tak for dem. (I kan som
alternativ kigge på billeder af dyrene i stedet for.)

L Ø R D AG

Læs bibelhistorien sammen. Øv
huskeverset hver dag på følgende
måde:

O N SDAG

Tak
(Klap 5 gange i hænderne)

Bag nogle småkager sammen med dit barn som
er formede som nogle af tingene fra bibelhistorien
(dyr, krybbe, stald, Maria og Josef). Gem nogle af
småkagerne til i morgen. Del en småkage og mind
hinanden om, at vi tilbeder Gud, når vi siger
ham tak for, at han sendte Jesus til jorden.

Gud
(peg op)
for hans … gave!
(lad som om I vugger
Jesusbarnet i armene)

TO R SDAG

2 Kor 9,15
(luk håndfladerne mod hinanden og åben dem igen,
som en bog)

Giv dit barn lov til at invitere en ven med hjem eller
tage over og besøge nogen. Spis nogle af småkagerne sammen og fortæl historien om Jesusbarnet i
krybben. Husk at tilbede Gud og sige ham tak for, at
han sendte Jesus til jorden.

S Ø NDAG

Hjælp dit barn med at ”læse” billederne og fortælle
bibelhistorien. Syng ”Barn Jesus i en krybbe lå” eller
en anden sang om Jesusbarnet, når I holder familieandagt. Sig Gud tak for, at han sendte Jesus til
jorden.

F R E DAG

Hjælp barnet med at opføre et skuespil om bibelhistorien i aften til jeres andagt. Syng takkesange
til Gud fordi han lod Jesus komme ned til os på jorden.

M ANDAG

Fortæl dit barn at Josef og Maria tog til Betlehem
fordi landets leder ville lave folketælling. Det betyder
at man tæller alle. Hjælp dit barn med at tælle alle
personer I jeres familie, og nævne deres navne.

T I R S DAG

Tag ud og se et sted hvor dit barn kan se nogle helt
almindelige dyr som går på marken, ligsom dem der
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