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Dette bibelmateriale er om . . .
Bibelhistorierne 1-4 handler om tjeneste – hvordan vi kan
arbejde sammen med Gud
• Gud ønsker at vi skal hjælpe alle, også dem, som er
anderledes end vi er.
• Vi vil lytte når Gud beder os om at hjælpe.
• Vi vil tjene andre af kærlighed.
• Gud ønsker at vi skal tale på andres vegne.

Bibelhistorierne 5-8
fortæller om Guds nåde hvor højt Gud elsker os
• Gud er lykkelig, fordi vi er
hans børn.
• Gud redder os fra Satan.
• Vi kan ikke frelse os selv. Jesus
frelser os.
• Når Gud vinder, vinder vi alle
sammen.

Bibelhistorie
13 fokuserer på nåde Guds kærlighed i aktion
• Gud er lykkelig, fordi vi er hans børn.
• Gud redder os fra Satan.
• Vi kan ikke frelse os selv. Jesus frelser os.
• Når Gud vinder, vinder vi alle sammen.

Bibelhistorierne 9-12
fokuserer på glæden ved at tilbede
Gud
• Vi bliver glade, når vi gør det, Jesus
siger.
• Vi tilbeder en Gud, der giver os
evigt liv.
• Vi tilbeder Gud, når vi siger tak.
• Vi tilbeder Gud, når vi ønsker at
være sammen med ham.

Nåde, er et ord der forklarer Guds kærlighed i aktion mod mennesker, som ikke har
fortjent det.
• Nåde er Guds kærlighed, der gav os Jesus, som betaling for vor synd.
• Nåde er Guds kærlighed, der opmuntrer os til at tage imod Jesu offer.
• Nåde er Guds kærlighed, der inspirerer os til at sige tak med tilbedelse og lovsang.
• Nåde er Guds kærlighed, der giver os visdom og kraft til at behandle andre med
samme kærlighed og respekt, som Jesus viser os.
Velkommen til bibelmaterialet GraceLink . Ordet GraceLink
betyder, at det er nåden, som er bindeleddet mellem os
og Gud. Det er den ubegrænsede kraft, som altid
er tilstede, og som finder os og giver os det, vi
trænger til, så vi kan leve fuldt og helt
sammen med Gud hver dag.
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Til lederne / lærerne
Bibelmaterialet er skrevet så det...
A introducerer bibelhistorien under programmet på en spændende måde, der giver børnene
lyst til at læse i Bibelen resten af ugen.
B forudsætter at hele programmet fokuserer
på et budskab: enten (1) Guds nåde; (2) vor tilbedelse, som en respons til Guds nåde (3) hvordan
Guds nåde giver os kraft i vort forhold til hinanden
som kristne; og (4) vor tjeneste i en verden, som
Gud har skabt og opretholder i sin kærlighed.

C giver børnene aktive indlæringsoplevelser,
der gør det bibelske princip lettere forståeligt og
relevant. De aktive indlæringsoplevelser leg-oglær aktiviteterne skal altid afsluttes med en tilbagemelding, hvor du stiller spørgsmål, der får børnene
til at reflektere over hvad de følte, forstå hvad de
gjorde, og opdage hvordan det de har lært, kan
bruges i hverdagen.
D i erkendelse af de fire indlæringstyper, når
hvert barn på den måde, han/hun lærer bedst.
Ved at følge den naturlige indlæringscirkel, som
bibelmaterialet bygger på, vil undervisningen
fange hvert barns interesse, og give ham/hende
anledning til at leve sig ind i budskabet.
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Legog-lær aktiviteterne
fanger børnenes opmærksomhed og bygger bro mellem
bibelhistorien og deres hverdag.
Aktiviteterne besvarer spørgsmålet
”Hvorfor skal vi lære det her?” Leg-oglær aktiviteterne er en vigtig del af
undervisningen for de børn, som
lærer mest, når de får lov til at tale,
forestille sig, og gøre noget
sammen med andre.
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Forstå bibelhistorien giver børnene
anledning til at undersøge og
diskutere, hvordan bibelhistorien
passer ind i deres hverdag. Her
fanges interessen hos de børn, der
siger: ”Hvordan virker det her?” og
som har behov for at der sker
noget - at afprøve ting og
bruge kroppen.
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*

Brug Sang og
Bøn hvor som helst
i programmet; men
begynd med leg-og-lær
aktiviteterne, selv om
alle børnene ikke er
kommet.

Bibelhistorien / Læs selv
er den del af indlæringscirklen, der mest ligner de
traditionelle programmer. Her
får børnene anledning til at
opleve, hvad der står i Bibelen
og får svar på spørgsmålet:
”Hvad skal vi lære?”
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Brug
bibelhistorien
giver børnene mulighed
for at anvende det, de har lært.
Her vender, drejer og finpudser de
an-vendelsesforslagene, og lægger en
slagplan for, hvordan planerne kan føres
ud i praksis i ugen som kommer. Her
får de svar på spørgsmålene: ”Hvad
kan vi bruge det her til?” og ”Hvordan kan vi dele, det vi har lært
med andre?”
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E Involver så mange voksne som muligt. En
børnegruppe med få børn i samme alder, kan
til nød klares af een voksen. Hvis gruppen har
mange børn, er det bedst med en leder og flere
hjælpere, så børnene kan arbejde i mindre grupper. Små grupper giver børnene mulighed for
at lære maximalt, og vil kun kræve minimum
forberedelse af hjælperne. Et kreativt alternativ
er at lade lærere, med forskellige indlæringstyper,
have ansvaret for de forskellige dele af programmet (leg-og-lær aktiviteterne, oplev bibelhistorien,
forstå bibelhistorien og ugens slagplan.)

Når du bruger materialet…
så prøv så vidt muligt at bruge den naturlige indlæringscirkel, men tilpas den, så den passer til
antallet af børn, deres modenhed, antallet af voksne hjælpere, og den plads I har til rådighed. Kik på
programforslagene i god tid, så du kommer forberedt.
Før kvartalet begynder, så sørg for at have rigeligt med:
• Bibler
• Tøj fra Bibelens tid
• Papir – hvidt/brunt/
• Blyanter/farver/tuscher
• Viskelæder/glitter/lim/træ spatler
• Sakse
• Tape
• Karton
• Balloner

Sangforslagene er hentet fra:
Syng med
Vi har et håb

6

Lohses Forlag
Dansk Bogforlag

Bibelhistorien

Referencer

Huskevers

Røde Tråd

TJENESTE: Gud beder mig om at hjælpe andre
Uge 1

Babelstårnet

1 Mos 11, 1-9
PP kap. 10

ApG 10, 34-35

Uge 2

Abram rejser fra Ur til Kana

Es 6,8

Uge 3

Abram og Melkisdek

Uge 4

Abraham beder for indbyggerne i Sodoma

1. Mos 12, 1-7
Heb 11, 8-11
PP kap. 11
1 Mos 14
PP kap. 12
1 Mos 18, 1-33
PP kap. 12

1 Sam 12
PP kap. 59
1 Sam 13, 16-22 og
14, 1-23
PP kap. 60
1 Sam 16; 17
Sl 23
PP kap. 62
1 Sam 29; 30, 1-25
PP kap. 68

Jer 31,3

Gal 5,13
Fil 2,4

Gud ønsker, at vi
skal hjælpe alle, også
dem, som er
anderledes end vi er.
Vi vil lytte, når Gud
beder os om at
hjælpe.
Vi vil tjene andre af
kærlighed.
Gud ønsker, at vi skal
forsvare andre.

NÅDE: Super gode nyheder
Uge 5

Uge 7

Samuel taler på Guds
vegne
Jonatan og hans våbenbærer i kamp mod filisterene
Fårehyrden David

Uge 8

David deler sejren

Uge 6

1 Sam 14,6

Gud er lykkelig, fordi
vi er hans børn.
Gud redder os fra
døden.

Sl 23,1.2

Vi kan ikke frelse os
selv. Jesus frelser os.

Sl 23,6

Når Gud vinder,
vinder vi alle
sammen.

TILBEDELSE: Jeg bliver så glad, når jeg tilbeder Gud
Uge 9

Huset på klippen

Uge 10

Jesus opvækker Jarius’
datter

Uge 11

De ti spedalske

Uge 12

På Forklarelsens Bjerg

Matt 7, 12-29
MB pp. 147-152
Matt 9, 18-36
Mark 5, 21-42
SH kap. 36
Luk. 17, 11-19
SH kap. 36 og 27
Matt 17, 1-13
SH kap. 46

Sl 18,3

ApG 16, 16-34
AP kap. 21

Rom 8,28

Joh 11,25

Sl 103,2.3
Fil 4,4

Vi bliver glade, når vi
gør det, Jesus siger.
Vi tilbeder en Gud,
der giver evigt liv.
Vi tilbeder Gud, når vi
siger tak.
Vi tilbeder Gud, når
vi ønsker at være
sammen med ham.

NÅDE I AKTION
Uge 13

Paulus og Silas i fængsel

Vi tilbeder Gud og
fortæller andre om
ham.
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