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KAPITEL 6
MATT 1,21-23; DEN STORE MESTER, KAP. 1.

Den vigtigste og
bedste gave
Tænk på den bedste gave I nogensinde har fået. Var I oppe at køre af begejstring over
det? Er det sådan I har det med Jesus, som er den allerbedste gave man nogensinde kan
tænke sig!?
u har vi hørt flere historier om alt det, der skete dengang det lille
Jesusbarn blev født. Kan du huske at vi hørte om engelen, der fortalte
Jesu mor, at hun skulle få en
lille baby, som skulle
hedde Jesus? Og
kan du huske vi
hørte om hyrderne ude på marken, der fik besøg af englene?
Kan du huske hvad englene

N

Huskevers:
”I dag er der født jer
en frelser.“
(LUK 2,11)

Tema:
Jesus er Guds bedste
gave til os.
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sang? Kan du også huske, at de gik hen for at se det lille Jesusbarn?
Vi hørte også om de tre vise mænd. Hvordan var det, at de vidste, at det lille Jesusbarn
var blevet født? Hvordan fandt de ham? Hvad gav de ham?
Hvorfor tror du de alle sammen var så glade, fordi det lille Jesusbarn var blevet født?
Var det bare fordi de godt kunne lide små babyer? Hvorfor var Jesusbarnet en speciel lille
baby? Han var Guds søn. Men når han nu var Guds søn, hvorfor syntes Gud så, at han
skulle her ned på jorden og være? Han skulle vise mennesker hvordan Gud er, for det
havde de faktiske næsten glemt.
Gud ville gerne, at vi skulle vide, at han elsker børn. Vidste du, at Gud elsker børn?
Han ville også gerne, at vi skulle vide, at han gerne vil gøre de syge raske. Vidst du, at
Gud gerne vil gøre de syge raske? Måske vidste vi det godt, fordi Jesus gik rundt og
gjorde de syge raske og var venlig mod børnene. Jesus kom nemlig herned, for at vise os
alle sammen, hvordan Gud er,
for Gud elsker os, og vil gerne
have os alle sammen med
op til Himlen at bo.
Men hvis vi slet ikke
vidste hvordan Gud er,
så havde vi måske heller
ikke lyst at komme op at bo i
Himlen, og derfor kom Jesus
herned for at fortælle os om
Gud og om Himlen.
Så Jesus var den allerstørste og bedste gave
Gud kunne give os.
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Leg og lær
O N SDAG

L Ø R D AG

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

Gå udenfor og kig på himlen sammen efter det er
blevet mørkt, og I kan se stjerner. Spørg: Hvordan
tror du, den stjerne, de vise mænd rejste efter, så
ud? Hvornår kommer mennesker til at se en masse
engle på himmelen igen?

I dag er der født
Lad som om I holder en baby i armene
Jer
Peg på hinanden

T O R SDAG

Luk 2,11
Saml håndfladerne og før dem fra hinanden, som
en åben bog.

Vis dit barn et billede af en person han/hun
kender, og en han/hun ikke kender. Spørg barnet,
hvem det helst vil lege med. Gud ønskede, at vi
skulle vide hvordan han er, og derfor kom Jesus for
at vise os det.
Sig Gud tak for, at han ønsker vi skal kende ham,
så vi har lyst til at komme med ham til himlen.

S Ø NDAG

F R E DAG

en frelser
Peg opad

Hjælp barnet med at lave en lille pakke og give den
til nogen, mens barnet fortæller om, at Gud gav os
den bedste gave, da Jesus kom til verden.

Gå en lille tur, og saml ting, som fortæller noget om,
hvordan Gud er.
Lad barnet til aftenandagten fortælle om, hvad vi
kan lære om Gud, gennem de samlede ting, og gennem Jesus.

M ANDAG

Læs Matt 1,21-23 med dit barn. Tal om, at nogle
navne betyder noget. Jesu navn betød noget.
Betyder dit barns navn noget? Kender I nogle navne,
som betyder noget?

T I R S DAG

Lad dit barn tælle, hvor mange gaver han/hun kan
huske at have fået. Hvilke gaver giver Gud alle mennesker? Hvad er den bedste gave?
Syng en sang og sig Gud tak, fordi han har givet os
Jesus.
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