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Lektie 2

Jesus går i kirke
TILBEDELSE Vi tilbeder Gud ved at adlyde Ham
Henvisninger
Luk 4,16-22, Den Store Mester, kap. 24

Huskevers
”Lad os drage til Herrens hus!“ (Sl 122,1)

Målsætningen er, at børnene:
Ved, at Jesus gerne vil at de går i kirke.
Føler glæde over at være sammen med Jesus i kirken.
Reagerer ved at tilbede der hver uge sammen med deres forældre.

Budskabet

Vi kommer i kirke fordi vi elsker Jesus.

GettingatReady
Værd
vide to Teach
Historien kort fortalt
Jesus går til synagogen hver sabbat, og han
underviser ofte der. En dag besøger han
Nazaret, som er hans hjemby. Han rejser sig
for at læse fra en skriftrulle der indeholder
profeten Esajas’ tekst. Så sætter han sig for
at tale til folkene om, hvad han lige har læst
op.
Dette er en fortælling om tilbedelse
Det at gå i kirke, synge, bede, læse i Bibelen, give vores kollekt – disse er alle måder
vi tilbeder Gud på. Gud ønsker at børn
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bruger tid sammen med Ham i kirken, for
Han elsker dem. Vi følger Jesu eksempel ved
at komme i kirke hver sabbat, fordi vi elsker
Ham.

Baggrundsviden
”Ærbødighed for det skrevne Ord krævede
at oplæseren forblev stående. Loven og
Profeterne blev læst på den måde, men
ikke Skrifterne, som dengang ikke havde
samme status. Det var forventeligt, at Jesus
ville blive bedt om at læse fra rullerne og
holde en prædiken, da han vendte tilbage
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til Nazaret – en opgave som enhver ægte
Israelit, selv en som ikke var kommet til
skelsår, kunne blive bedt om at udføre. Han
var ofte som barn blevet bedt om at gøre
det, og hans ry fra Judæa som prædikant
gjorde, at hans landsbyfæller var ivrige efter
at høre hvad han havde at sige. Den som
læste skriftstykket fra Profeterne forventedes
også at holde prædikenen, men under denne prædiken blev taleren sat i en særlig stol

der til tider blev kaldt ”Mose stol“.“ (SDA
Bible Commentary bind 5 s. 727, 729)

Dekorationer i lokalet
Brug samme udendørs scenario som i sidste
måned og sidste kvartal. Hvis du har lyst,
kan du fjerne de ting der forestillede båden
og havet. Du skal bruge træer, blomster,
dyr, fugle osv. som børnene kan finde når
de går til kirke.
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Program oversigt
1
2

PROGRAMPUNKTER

MINUTTER

AKTIVITETER

Velkommen

Fortløbende

Hils på børnene, når de kommer.

Forældrenes
hjørne

Op til 5

Ankomst
aktiviteter

Op til 10

A. Bogkurv
B. Dukker til at klæde på
C. Byg en kirke
D. Gøre sig klar
E. Transportmiddel
F. Musikinstrumenter
G. Gyngestole
H. Natur-kasse
I. Lave mad
J. Penge-shake
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Velkomst
aktiviteter

Op til 10

Velkomst
Bøn
Fødselsdag
Besøgende
Huskevers
Kollekt

4

34

Oplev
Bibelhistorien

Op til 30

A. Sabbat
B. Gøre sig klar
C. Gå i kirke
D. På vej
E. Kirken
F. Syng
G. Bed sammen
H. Kollekt
I. Bibler
J. Prædiken
K. Jeg elsker Guds Hus
L. Jeg er glad for at jeg kom
M. Sabbatten er en glad dag
N. Jeg går i kirke

MATERIALER

Bøger
Dukker, dukketøj
Klodser, legetøjs-værktøj
Kamme, børster og spejle
Biler, lastbiler, fly, både
Slagtøj
Voksen-gyngestole
Dyr, sten, fjer, blomster, skaller
Kunstig mad, plastiktallerkner og
skeer
Falske mønter, plastik-krus med
låg
Spejl, klokker
Kunstig fødselsdagskage, lys,
tændstikker,
Bibelbøger
Båd

Rat eller biler
Filt-billeder
Slagtøj
Legetøjspenge, kurv
Skriftruller, Bibelbøger
Jesus vimpler
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PROGRAMPUNKTER

MINUTTER

AKTIVITETER

MATERIALER

Det kreative
hjørne
(valgfrit)

Op til 10

Uge 1

Skriftrulle

Papir, sugerør eller pinde, tusch,
tape

Uge 2

Glasmosaik-vindue

Sort karton, bagepapir, farvet
crepepapir, saks, limstift

Uge 3

Bibel-bogmærke

Karton, mønster (se s. Xx), saks,
tape eller hæfteklammer, tusch

Uge 4

Åben-dør kirke

Mønster (se s. Xx), lim, karton,
saks, klistermærker eller farveblyanter

Uge 5

Min Foldede Hænder bog

Papir, blyanter, sakse

Guf-center
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1

FORÆLDRENES HJØRNE

Travle forældre ankommer ofte til kirken
trætte og udslidte efter en travl uge og en
opslidende morgen, hvor hele familien skal
gøres klar til ”hviledagen.“ Sæt lidt tid af i
løbet af programmet (evt. under ankomstaktiviteterne) til at tale lidt med hver enkelt
om, hvordan de har det. De følgende ideer
er udarbejdet af unge forældre, og det er
op til dig, om du vil bruge nogen af dem.

Uge 1
Vore børn elsker musik og har en del kassettebånd for børn. Vi besluttede os til at
reservere et par af dem ”kun for sabbatten“. Engang havde vi en babysitter til at
passe børnene. Da vi kom hjem, opdagede
vi at det var ”Sabbatsbåndene“, børnene
havde valgt, da babysitteren havde spurgt
dem om hvilke bånd de gerne ville høre.
Vores sabbatstradition var blevet brudt og
invaderet af hverdagen. Men vi smilede
ved tanken om, at det var disse bånd der
var børnenes favoritter!
Hvordan er jeres sabbatstraditioner?
Hvad gør sabbatten til noget særligt for
jeres børn?

Uge 2
Som hjemmegående mor passede jeg tit
flere ”fremmede“ børn. En eftermiddag
kunne jeg bare ikke finde Lisa, som var tre
år gammel. Da jeg gik forbi badeværelsesdøren, hørte jeg en svag, plaskende lyd og
skyndte mig derfor at åbne den. Der var
Lisa, i gang med at dyppe en dukke ned i
toiletkummen. ”Hvad laver du?“ gispede
jeg. Lisa smilede sødt og bekendtgjorde:
”Jeg døber min dukke.“
Fortæl om en gang hvor dit barn efterlignede noget det så ske i kirken. Hvilken
indflydelse tror du at kirken har på dine
børn?
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Uge 3
Vi nød i fulde drag det lune, tørre vejr en
sabbatseftermiddag i juni, mens vi vandrede langs en sti, vi havde opdaget. Vi
prøvede at fange sommerfugle og genkende vilde blomster. Mit barn sagde: ”Det
er den bedste sabbat jeg nogensinde har
haft!“ Jeg håber at mange andre sabbatter
vil blive fulde af vidunderlige oplevelser og
glade stunder i naturen.
Hvad gør du for at gøre sabbatten til
noget særligt? Hvilke andre ting kunne du
gøre?

Uge 4
”Så er det sabbat igen,“ stønnede jeg.
Sabbat betød at den daglige rutine gik i
vasken: Bleskiftning. Måltider. Rytmen forsvandt. Jeg madede Benjamin og iklædte
ham sabbatstøjet. Lige før vi skulle af
sted, gylpede han. Herligt! Ud over hans
søde lille dragt. Jeg skiftede ham hurtigt, og vi skyndte os af sted. Eftersom
kirketiden var hans normale sovetid, var
han urolig hele vejen igennem. Lige før
gudstjenesten skiftede jeg hans ble og
gik så ned til kirkesalen. En ubehagelig lugt fik mig til hurtigst muligt at gå
igen: en meget fyldt ble havde snavset
dragt nummer to grundigt til. Jeg havde
selvfølgelig glemt at tage en ekstra dragt
med, og jeg gik ind i badeværelset og
begyndte at græde. ”Jesus, jeg har bare
sådan brug for at vide, at du er her hos
mig,“ græd jeg. Så kom en af de andre
mødre, Patty, ind på badeværelset. ”Hvor
er jeg glad for at jeg så dig!“ sagde hun.
”Jeg har en posefuld tøj med, som mine
børn er vokset ud af.“ Pludselig blev hele
morgenen lysere. Frustrationerne var ikke
forsvundet, men et smil og noget brugt
tøj havde fjernet de mørke skygger. Jesus
ser dine besværligheder. Han kender dit
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indre og din længsel efter at bringe dine
børn til ham. Og han elsker dig.
Hvilke sabbats-besværligheder slås du
med? Fortæl om forskellige metoder du
bruger til at få luft for dine frustrationer.

Uge 5
Det var en kamp at få tid til andagt når
babyens sengetid var kl. 7 om aftenen.
Vi ville skynde os at få aftensmad og få
badet, og alligevel ville han pylre og være
klar til at sove lige efter. Omsider kom så
den dag, hvor han kunne holde sig vågen,
og nu er andagten en del af vores fami-

lieliv. En aften for ikke så længe siden var
vi ude at handle, og vi kom hjem sent. Vi
gav hurtigt børnene deres nattøj på og
puttede dem i seng, uden at have tid til et
bad eller andagt. Min tre-årige kiggede op
på mig og spurgte: ”Skal vi ikke have andagt idag?“ Jeg var noget overrasket over,
at det allerede betød noget særligt for
ham. Han fik en kort historie og vi bad en
lille bøn, og så var han tilfreds. Og jeg var
glad for, at vi havde valgt besværet med at
gøre andagt til noget regelmæssigt.
Hvad gør du for at holde andagt med
dine små? Hvordan kan din familieandagt
aktivere børnene bedre?
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2

ANKOMST AKTIVITETER

Planlæg nogle enkle aktiviteter på et
tæppe for de børn, som ankommer tidligt.
Børnene deltager i disse aktiviteter sammen med en voksen, indtil selve programmet begynder. Legen skulle være relevant
for dagens program, som er baseret på
den månedlige bibelhistorie.
Vælg mellem følgende aktiviteter i
denne måned. Sørg for, at der er noget for
alle aldersgrupper.
A. Bogkurv
Sæt en kurv frem med nemme bøger om
kirke, familier, dyr osv.
B. Påklædningsdukker
Hav forskellige dukker og tøj, de kan få på
til gudstjenesten.
C. Byg en kirke
Sørg for blokke af træ (eller Duplo) og
legetøjs-værktøj så børnene kan lege at de
bygger en kirke.
D. Gøre sig klar
Hav en samling af kamme, børster og
spejle, som børnene kan bruge til at lege,
at de gør sig klar til at gå i kirke.
E. Transportmiddel
Sørg for at have forskellige legetøjsbiler,
busser, lastbiler, flyvere, både osv., som
børnene kan lege med, at de er på vej i
kirke. Du kan bruge afmaskningstape til at
markere et par ”veje“ på gulvet.
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F. Musikinstrumenter
Hav forskellige slagtøjsinstrumenter, som
børnene kan lave musik med. Tal om,
hvordan vi synger og laver musik i kirken
for Jesus.
G. Gyngestole
Stil en voksen-størrelse gyngestol til rådighed for forældre, så de kan sidde der og
holde og gynge deres børn, når de er for
trætte eller for generte til at kunne tage
del i aktiviteterne.
H. Natur-kasse
En kasse med legetøjsdyr, sten, fjer, blomster, skaller osv., som børnene kan røre ved
og kigge på.
I. Lave mad
Lav et køkkenhjørne med forskellige slags
kunstig mad, plastiktallerkner og skeer, så
nogle af børnene kan lege, at de forbereder mad.
J. Penge-shake
Put nogle legetøjspenge i plastikkrus med
låg, så børnene kan ryste dem og lave
larm med dem. Tal med dem om, hvordan
vi tager vores kollekter med til kirke.
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Noter
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3

VELKOMST AKTIVITETER

A. Medbring:
• et spejl
• et tøjdyr fra
havet

A. Velkomst

B. Bedetid

Sig: God morgen, piger og drenge!
Jeg er så glad for at I er kommet her
i dag. Sig velkommen til hvert af børnene
(forslag – hold et spejl op til hvert barns
ansigt så det kan se sig selv, eller tag et
tøjdyr med, der kan sige goddag til hvert
barn, giv hånd til hvert barn osv.), mens
du synger denne sang:

Sig: Jesus er meget glad for, når vi inviterer ham til at være her sammen
med os. Gør klar til bøn ved at synge:
”Vore øjne lukker vi“ (Vi synger med de
minste, DDU (norsk))

Hvem er kommet i sabbatskole*?
Peter, Peter. (indsæt barnets navn)
Hvem er kommet i sabbatskole*?
Peter.
(*sabbatskole kan udskiftes med Bibelklubben)

Sig: Jeg er så glad for at være her
sammen med jer! Og jeg er så glad
for at vide, at Jesus også er her sammen med os. Han ser os hele tiden,
hans øje våger over os. Lad os prøve
at synge om det: Syng ”Tikke-tikke-tak“
(Giv børnene et hjemmelavet ur, af en
paptallerken, hvorfra der hænger et pendul, eller lav evt. pendulbevægelser med
en finger imens i synger) (Vi synger med
de minste, DDU (norsk))
Tikke-tikke-tak, tikke-tikke-tak
Tikke-tikke-tikke-tikke-tak.
Ja, hver en stund, minut og sekund
Jesu øje våger over mig.
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Vore øjne lukker vi, både jeg og du.
Folder hænder, knæler ned,
beder til vor Gud.
Bed en enkel bøn, i stil med dette: Kære
Jesus, tak for sabbatsdagen og for vores
sabbatskole. Tak for fortællingerne i Bibelen, som lærer os om dig. Hjælp os til at
være som dig. Amen.

C. Gæster
Hils på hver enkelt gæst og byd dem velkommen.
Syng ”Velkommen til lille, velkommen til
stor“ (Syng og mal, nr 56)
Velkommen til lille, velkommen til stor,
Velkommen til dig, som kan tralle.
Velkommen til far*, velkommen til mor*
Vi råber velkommen til alle!
* far og mor kan erstattes med navne på børn eller
voksne.
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D. Medbring:
D. Kollekt

E. Fødselsdag

Sig: Nogle familier ved ikke, at Gud
elsker dem. De penge, vi giver nu,
hjælper dem til at lære, at Gud også
elsker dem. Sæt legetøjsbåden på gulvet,
så børnene kan putte deres kollekt i den.
Syng ”En båd nu sejler“ (Hæfte med
sangark, DDU):

Sig: Gud har givet os vores fødselsdag. Hvem har fødselsdag? Tag
fødselsdagsbarnet med op foran, mens I
synger. (Eller: træk et legetøjsdyr rundt i
rummet, mens I synger. Stands, og lav en
cirkel foran fødselsdagsbarnet.) Tænd lys
og syng ” XX har fødselsdag“

En båd nu sejler til et hedningland,
sejler med en missionær.
Han undervise skal de små børn der,
missionær i hedningland.
Sig: Tak skal I have, fordi I gav jeres penge. Luk nu øjnene, mens vi
beder Jesus om at velsigne pengene.
Bed en enkel bøn, noget i denne retning:
Kære Jesus, pengene er til dig. Vi vil gerne
have, at andre skal vide, at du elsker dem.
Amen.

Peter (barnets navn) har fødselsdag
Og det har han jo
Og det er i dag
Peter (barnets navn) har fødselsdag
Og det har han nu i dag
Bed fødselsdagsbarnet om at blæse lysene
ud. Hvis det er muligt, giv barnet en lille
gave.

• en legetøjsbåd
af plast eller
træ, eller en
anden slags
kollekt-kurv

E. Medbring:
• Kunstig fødselsdagskage
• Lys
• Tændstikker,
• Lille gave
(valgfrit)
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4

OPLEV BIBELHISTORIEN

A. Medbring:

A. Huskevers

B. Sabbat

• ”Bibelbøger“
til hvert barn.

Sig: Nu er det tid at kigge i vores Bibler. Giv hvert barn en lille bibelbog, lavet
at filt eller karton. Syng: ”Min B-I-B-E-L“
(Syng og mal, nr. 39)

Sig: Ved du, hvilken dag det er i dag?
Det er lørdag i dag. I Bibelen kaldes
lørdag for sabbatten. Sabbatten er
en ganske særlig dag. Hvad laver vi
om sabbatten? Ja, vi kommer i kirke,
fordi vi elsker Jesus. Jesus beder os
om at komme i kirke om sabbatten, og vi vil gerne gøre, som han
ønsker. Vidste du, at da Jesus var en
lille dreng, gik han i kirke, ligesom
du gør? Han elskede at lære om Gud
i kirken. Og da han voksede op og
blev en mand, elskede han stadig at
komme i kirke og lære om Gud. Ja,
sabbatten er en særlig, dejlig dag.
Lad os synge og klappe sammen,
mens vi synger: Sabbat er den bedste dag“ (Hæfte med sangark, DDU):

Min B-I-B-E-L, det er en bog for mig,
Jeg stoler sikkert på Guds ord,
min B-I-B-E-L.
Sig: Lad os sige huskeverset sammen.
Det er: ”Lad os drage til Herrens
hus!“. Det er mange ord, så lad os
tage dem nogle få ad gangen, mens
vi laver bevægelser samtidig.
”Lad os drage“
(peg på dig selv
og så fremad)
”til Herrens“ (peg opad)
”hus!“
(lav et spidst tag med
hænderne)
Det var flot! Ved du hvad ”Herrens hus“
betyder? Det betyder det hus, som vi kalder kirken. Så vores huskevers fortæller os,
at vi skal komme i Bibelklub/sabbatskole
og til gudstjeneste. Lad os prøve at sige
det en gang til, og gøre bevægelserne.
Gentag huskeverset, indtil de fleste af børnene kan sige det.
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Sabbat er den bedste dag, bedste dag,
bedste dag.
Sabbat er den bedste dag,
Jeg elsker sabbatsdagen.
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C. Gøre sig klar

D. Gå i kirke

Sig: Når Jesus gik i kirke, tog han
sikkert sit bedste og reneste tøj
på. Når vi kommer i kirke, tager vi
vores bedste og reneste tøj på, fordi
kirken er et ganske særligt sted. Vi
kommer i kirke, fordi vi elsker Jesus.
Lad os synge om at tage vores pæne
tøj på i kirke. Syng på mel. ”Så går vi
rundt om en enebærbusk“:

Sig: Da Jesus gik i kirke, gik han
dertil. Lad os lade som om vi går til
kirken sammen med Jesus. Lad os
holde hinanden i hænderne og lave
en cirkel og gå rundt, mens vi synger. Syng på mel. ”Så går vi rundt om en
enebærbusk“:

Så gør vi sådan når vi klæder os på,
klæder os på, klæder os på.
Så gør vi sådan, når vi klæder os på,
tidlig lørdag morgen.
Sig: Hvad gør du ellers, når du gør
dig klar til at komme i kirke? Giv
dem tid til at svare. Børster du dine
tænder? Reder du dit hår? Spiser
du morgenmad? Lad os sige et vers
sammen og gøre bevægelserne. Først
skal du rejse dig:
Sabbatsmorgen hopper vi op
(hop på stedet)
og klæder os på
(lav bevægelser som om du tager en
skjorte på)
så vi er parat til at komme i kirke.
(smil)

D. Medbring:
• paptallerkner
til rat
• eller legetøjsbiler

Så gør vi sådan når til kirke vi gå,
kirke vi gå, kirke vi gå.
Så gør vi sådan, når til kirke vi gå,
Tidlig lørdag morgen.
Sig: Hvordan kommer du til kirke?
Giv dem tid til at svare. De fleste af jer
kommer her nok i en bil. Lad os lege,
at vi kører i kirke – her er dit rat. Giv
solide paptallerkner, hvor den midterste
del er skåret ud. Børnene kan enten sidde
i deres stole eller gå rundt, mens de kører.
(Alternativ: giv hvert barn en legetøjsbil til
at køre på gulvet med) Husk sikkerhedsselen! Kør nu ikke for hurtigt! Lad os
synge, mens vi kører til kirken. Syng
på mel. ”Så går vi rundt om en enebærbusk“:
Så gør vi sådan når til kirke vi kør’
kirke vi kør’, kirke vi kør’.
Så gør vi sådan, når til kirke vi kør’,
tidlig lørdag morgen.

Vi børster vor’ tænder
(lad som om du børster tænder)
og reder vort hår.
(lad som om du reder det)
Vi spiser vor mad
(lad som om du spiser)
før vi skal af sted
(gå på stedet)
og kommer til tiden.
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E. Medbring:
• filt: Jesus
• filt: kirke
• filt: børn (moderne)
• flonellograf

E. På vej

F. Kirken

Sig: Da Jesus gik i kirke, kiggede
han på alle tingene rundt omkring,
og han så de dejlige ting, som Gud
havde skabt for at glæde ham. Lad
os stoppe på vor vej til kirke og se
os omkring, så vi kan se det, som
Gud har lavet til os. Før børnene rundt
i lokalet og vis dem ting fra naturen. Syng
nogle af versene fra ”Himlen, den er blå“
(Syng og mal, nr. 16):

Sig: Den slags kirke, Jesus gik i, blev
kaldt en synagoge. Det var en bygning, som var lavet af sten. Vore
kirke er lavet af _______. Lad os lave
en bevægelsesleg om en kirke. Vis
bevægelserne, mens du siger ordene første
gang. Bed forældrene hjælpe børnene
med at lave bevægelserne.

Himlen, den er blå, himlen kan jeg se.
Gud har gi’et mig øjne, himlen kan jeg
se.
Rosen, den er rød, rosen dufter godt.
Gud har gi’et mig næsen, rosen dufter
godt.
Fuglesang så glad, sangen hører jeg.
Gud har gi’et mig ører, sangen hører
jeg.
Katten er så sød, klap den, kend og føl.
Gud har gi’et mig hånden, klap den,
kend og føl.

Her er min kirke
(fold hænderne ”omvendt“
(fingrene nedad, knoerne
opad))
Her er mit spir
(løft pegefingrene, så deres
spidser mødes og peger op)
Åben dens dør
(vend hænderne, så tommel og pegefingre vender
ned og de andre opad)
Og se alle menneskerne
(vrik med ”opad-fingrene“)
Sig: Sommetider kalder man kirken
for Jesu hus. Del filt-figurerne af moderne børn ud. Sæt en filt-figur der viser
en kirke på flonellografen. Mens du sætter
et filtbillede af Jesus på, siger du: Vi kommer til Jesu hus fordi vi elsker ham.
Sæt din dreng eller pige ved siden af
Jesus og hans hus her på flonellografen, mens vi synger ”Jeg går i sabbatskole“ (samme melodi som ”Jeg ved
en lærkerede“)
Jeg går i sabbatskole*, hver sabbat nok
så glad.
Og hvis du vil gå med mig, så kan vi
følges ad.
*sabbatskole kan erstattes med Bibelklubben
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G. Syng

H. Bed sammen

Sig: Jesus elskede at synge sange for
at lovprise Gud. I kirken synger vi
masser af sange. Vi kommer i kirke,
fordi vi elsker Jesus og Gud. Vores
sang er en af de måder, vi viser dem,
at vi elsker dem. Uddel enkle slagtøjsinstrumenter. Lad os fortælle Jesus, at vi
elsker ham, ved at marchere rundt
og lave dejlig musik med vore instrumenter, mens vi synger. Syng ”Halle,
halle, halleluja“

Sig: Jesus bad også i kirken. Vi beder
i kirken ligesom ham. Når vi beder,
taler vi med Gud. Vi kan tale til Gud
altid, alle steder, men det er dejligt
at knæle ned, folde hænderne, lukke
øjnene og bøje vores hoved. Vi gør
det, så vi ikke bliver forstyrret af at
kigge på andre ting eller røre ved
ting, mens vi er ved at bede. Lad
os gøre det, mens vi synger vores
bedesang. Syng: ”Vore øjne lukker vi“ (Vi
synger med de minste, DDU (norsk))

Halle, halle, halleluja,
Det bob, bob, bob, bob, bobler ind’i
mig (x2)
For jeg er glad og fri,
Og det er jeg fordi,
At Jesus han elsker mig.
Halle, halle, halleluja,
Det bob, bob, bob, bob, bobler ind’i
mig.
Syng også et par vers fra ”Jesus elsker
mig“ (Syng og mal, nr. 30). Brug stadig
instrumenterne.
Jesus elsker mig, Jesus elsker mig!
Jesus elsker mig, mig, mig, mig.
Jesus elsker mig!
Priset være du! Priset være du!
Priset være du, du, du, du!
Priset være du!

Vore øjne lukker vi, både jeg og du.
Folder hænder, knæler ned,
beder til vor Gud.
Bed en enkel bøn, for eksempel: Kære
Jesus, vi kommer i kirke fordi vi elsker dig.
Tak fordi vi har en kirke. Amen.

M. Medbring:
• enkle slagtøjsinstrumenter

I. Medbring:
• kollekt-kurv
• legetøjspenge

I. Kollekt
Sig: Når Jesus gik i kirke, havde han
sin kollekt med. Vi bringer også
vores kollekt med. Vores kollekt
er penge, vi ønsker at give til Gud,
fordi vi elsker Ham. Den kan bruges
til at hjælpe folk til at forstå, at Gud
elsker dem. I har allerede givet jeres
rigtige penge, så lad os bruge disse
legetøjspenge til at putte i kollektkurven. Giv dem penge, og lad dem
putte dem i, mens I synger omkvædet fra:
”Det er fryd og glæde“(Børnesange, nr
54):
Klinge, klinge, klinge, klinge, hvilken
dejlig lyd
Hver en lille skilling, giver vi med fryd.
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J. Medbring:
• skriftrulle (se
aktivitet)
• filt, karton eller pap ”Bibel“
med et billede
af en kirke
indeni

K. Medbring:
• Jesus vimpler

J. Bibler

K. Lyt til prædikenen

Sig: I Jesu kirke læste de fra en Bibel,
der kaldes en skriftrulle. Den så ud
som denne. Vis børnene en enkel skriftrulle, lavet af papir der er rullet rundt om
et paprør fra en køkkenrulle. Når Jesus
gik i kirke, læste han sommetider
højt fra skriftrullen. Vi tager vores
Bibler med i kirke og læser fra dem.
Giv hvert barn en lille Bibelbog, lavet af
karton eller filt. Bibler har nogle særlige beskeder fra Gud indeni. Derfor
behandler vi vore Bibler forsigtigt.
Vi ville ikke smide med vores Bibel,
eller rive den i stykker, for den er
noget særligt. Vores Bibel opmuntrer os til at komme i Bibelklub/
sabbatskole og til gudstjeneste. Vi
kommer i kirke, fordi vi elsker Jesus.
Kan I se et billede i jeres Bibel af en
kirke? Hver familie kan se på billedet
sammen og snakke om, hvad de ser på
billedet. Jeg er glad for at se, at du
læser i din Bibel. Syng ”Min B-I-B-E-L“
(Syng og mal, nr. 39)

Sig: Når Jesus gik i kirke, bad de ham
om at tale om de ord, han havde
læst højt fra skriftrullen. Folk lyttede godt efter, hvad han sagde.
Under vores gudstjeneste lytter vi
også meget opmærksomt til, hvad
prædikanten siger til os. Det er nemlig ting, Gud ønsker, at vi skal høre.
For at kunne gøre det, er vi nødt til
at sidde stille. Lad os prøve at sidde
helt stille. ( lad der gå nogle sekunder)
Var det svært? Det er vigtigt at høre
om, at Gud elsker os. Syng ”Guds
kærlighed er rundt om mig“(Syng og mal,
nr 15)

Min B-I-B-E-L, det er en bog for mig,
Jeg stoler sikkert på Guds ord,
min B-I-B-E-L.

Guds kærlighed er rundt om mig,
(begge hænder foran kroppen, og bevæges
derefter rundt om kroppen)
er dyb og høj og bred.
(peg ned, peg op, ud til siden med armene)
Og hvor jeg vender og drejer mig,
(snurre rundt en gang)
står jeg midt i Guds kærlighed.
(peg midt på den anden hånd)
Den er over,

(armene strækkes helt op)

under,

(ned og rør gulvet)

foran, bag,

(armene strækkes helt frem
og tilbage)

og den varer hver eneste dag.
(klap i takt)
Hej!
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L. Jeg elsker Guds Hus

M. Jeg er glad for jeg kom

Sig: Vi kommer til kirke, fordi vi
elsker Jesus. I dag har vi lært om, at
Jesus gik i kirke, og at han ønsker,
at vi også går i kirke. Lad os lave en
fingerleg om Guds hus, som er vores
kirke.

Sig: Jesus vil gerne, at vi kommer i
kirke. Vi kommer i kirke, fordi vi
elsker Jesus. Jesus er meget glad, når
vi kommer. Lad os sige huskeverset
igen:
”Lad os drage“

Jeg elsker Guds hus
(sæt fingrene sammen, så de former et
tag)

”til Herrens“
”hus!“

(peg på dig selv
og så fremad)
(peg opad)
(lav et spidst tag
med hænderne)

Jeg elsker Guds dag
(hold syv fingre frem)

N. Sabbatten er en glad dag
Jeg elsker at synge
(peg mod munden)
Jeg elsker at bede
(hold hænderne sammen, som bøn)
Jeg elsker at høre sande historier
(hold hænderne, som om du læser fra
en bog)
Som Jesus gav til dig og mig
(peg mod en anden, og så mod dig
selv)

Sig: Vi bruger tid sammen med Jesus
hver dag i ugen, men sabbatten er
en meget særlig dag. Det er en dejlig
dag, hvor vi har tid til at være sammen med hinanden og sammen med
Gud. Lad os sige tak til Jesus: Syng:
”Jeg vil sige tak til Jesus“ (Syng og mal nr.
28)
Jeg vil sige tak til Jesus!
Jeg vil sige tak til Jesus!
Jeg vil sige tak, tak, tak!
Jeg vil sige tak til Jesus!
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5

DET KREATIVE HJØRNE (valgfrit)

Uge 1
Huskevers-rulle
Du skal bruge:
• papir
• sugerør eller pinde
• tusch
• tape
Skriv huskeverset på papiret. Tape sugerørene på papiret og rul papiret rundt
om dem, så det bliver til en rulle. Foreslå
børnene og forældrene at de kan tage deres rulle hjem og bruge den til at repetere
huskeverset igennem ugen.

Uge 2
Glasmosaik-vindue
Du skal bruge:
• vinduesmønster
• sort karton
• bagepapir
• saks
• crepepapir i forskellige farver
• limstift
Inden programmet klippes crepepapiret
i små stykker. Skær et glasmosaik-vindue
ud af det sorte karton (se mønster bag i
hæftet) Tegn en 2,5 cm kant rundt indeni mønstret, og skær området indenfor
kanten ud. Lad børnene klistre små stykker
crepepapir på bagepapiret, til vinduespartiet er fyldt ud, og klæb det så i vinduesrammen. Inviter børnene til at tage deres
”vindue“ med hjem.

Uge 3
Bibel-bogmærke
Du skal bruge:
• karton
• Bibel-mønstre (Se bag i hæftet)
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• saks
• tape eller hæfteklammer
• tusch
Klip en strimmel karton ud i den størrelse,
dit bogmærke skal have. Bredden skal passe til den Bibel, du vil have øverst (se mønstrene bag i hæftet). Klip tre Bibelmønstre
ud, så det kommer til at se tredimensionelt
ud. Skriv barnets navn forneden. Hæft eller
tape Bibelen fast til bogmærket.

Uge 4
Åben-dør kirke
Du skal bruge:
• mønster (se bag i hæftet)
• karton
• saks
• klistermærker
• farveblyanter
Klip kirken ud (se mønstret bag i hæftet)
og klip dørene op, så de kan åbnes. Lim
kirken fast på et stykke karton og lad
dørene stå åbne, så børnene kan putte klistermærker igennem eller tændstikmænd,
de har tegnet.

Uge 5 (eller valgfri aktivitet)
Min Foldede Hænder bog
Du skal bruge:
• papir
• blyanter
• sakse
Fold et stykke papir sammen på midten.
Tegn rundt om barnets hånd på folden,
og klip det ud. Skriv ”Min Foldede Hænder bog“ på forsiden. Skriv indeni: ”Jeg
vil bede hver dag“, med barnets navn
nedenunder. Lad barnet gentage disse ord
efter dig.

LEKTIE 2

Guf-center (valgfrit)

Afslutning

Hver uge kan der serveres en slags børneguf, såsom kiks, skiver af frugt eller juice.
Roulade ville passe til temaet om ruller.

Sig: Lad os sige huskeverset sammen
en gang til.
”Lad os drage“

Bibel-aktiviteter
Hvis der stadig er tid tilovers, kan familierne vælge blandt forskellige aktiviteter,
som understreger denne måneds Bibelfortælling. De aktiviteter, som er foreslået
som Velkomst-aktiviteter, kan evt. bruges.
Du kan desuden have lidt guf stående på
et bord.

”til Herrens“
”hus!“

(peg på dig selv
og så fremad)
(peg opad)
(lav et spidst tag
med hænderne)

Afslut med en kort bøn, hvor du fortæller
Jesus, at I elsker ham. Syng så en farvelsang, f.eks.“Pas på mig, o Gud“ (Hæfte
med sangark, DDU)
Pas på mig, o Gud, pas på mig. (x3)
O Gud, pas på mig.
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B Ø R N E N E S

Henvisninger
Luk 4,16-22
Den Store Mester,
kap. 24)

Huskevers
”Lad os drage til
Herrens hus!“
(Sl 122,1)

Budskabet

Vi kommer i kirke
fordi vi elsker
Jesus.

E G E N

Jesus går i kirke
Går du i kirke? Kan du lide at synge sange og høre historier om Jesus? Da Jesus
var en lille dreng, gik han i kirke. Og da han voksede op og blev en mand, gik
han også i kirke hver sabbat.
Lille Jesus kan godt lide at være i kirke.
(peg på Jesus) I kirken synger Jesus med på
sangene (syng en sang sammen). I kirken læser præsten op fra Bibelrullen. (lav
evt. en Bibelrulle, ved at rulle noget papir
sammen). Lille Jesus kan godt lide at høre
historierne fra Bibelrullen.
Da Jesus blev større gik han også i kirke.
Man kaldte kirken for synagoge dengang.
Og Jesus elskede at være i den synagoge,
hvor han også kom,
da han var dreng.
”Hvor er Jesus vokset
siden sidst,“ hvisker
de måske. Jesus
elskede at syng og
bede sammen med
sine venner.
I dag er det Jesus,
som skal læse op fra
Bibelrullen. (lad som
om du åbner en rulle)
Sh! (hold en finger op
på læben)
Lyt, lyt. De voksne
lytter. Børnene lytter.
Sh! Ingen taler. Alle
smiler. (smil til dit
barn) Jesus vil læse
op af Bibelrullen.
Jesus tager Bibelrullen og åbner den.
Han finder frem til det sted, han vil læse
fra. Jesus ser på de andre og smiler. Og så
læser han, så alle kan høre. Sh, lyt til det
Jesus læser. (hold en finger op på læben)
”Herrens ånd er over mig,“ læser han fra
Bibelrullen. De voksne lytter. (peg på de
voksne) Børnene lytter. (peg på barnet) Bi-
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belrullen fortæller om Jesus. ”Det handler
om mig,“ siger Jesus.
Nu er Bibellæsningen slut. Jesus sætter
sig ned. Alle tænker over det Jesus sagde.
En lille pige går hen til Jesus og siger: ”Tak
Jesus“. Jesus elsker børn. Og børnene
elsker Jesus. Han er deres ven.
Vi kan lide at gå i kirke. Jesus kan også
lide at gå i kirke hver uge.
Jesus vil gerne
høre når vi synger

og beder til ham. (syng en sang barnet
kender, og bed sammen). Jesus vil gerne,
at vi skal høre historierne fra Bibelen. Han
er glad for, at vi går i kirke.
Bibelen
siger, ”Lad os drage til Herrens hus!“ (Sl
122,1).
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1. Sammenlign den
skriftrulle, I lavede i
Bibelklubben/sabbatskolen, med en almindelig
Bibel.

10. Lad dit barn være
med til at planlægge eller
forberede sabbatsmåltidet. Begynd en madtradition for fredag aftensmad.

2. Læs Bibelfortællingen
sammen med dit barn.
Lav fortællingen interaktiv.

11. Tæl og nævn de syv
dage i ugen på fingrene.
Lav en enkel syv-dages
kalender. Streg dagene ud
ugen igennem.

3. Gentag huskeverset.
”Lad os gå“ (peg mod
dig selv og så fremad)
”til Herrens“ (peg opad)
”hus“ (lave et tag med
hænderne). Snak om,
hvad ”Herrens hus“ betyder.
4. Brug legetøjsbiler på
gulvet og lad som om I
kører hen til kirken.
5. Brug en paptallerken
som rat og lad som om
du kører i kirke.

12. Lav fingerlegen ”Her
er min kirke“.

Forslag til aktiviteter, som
du og dit barn kan gøre
hver dag. Vælg de aktiviteter, der passer til dit
barns udviklingstrin og
gentag dem ofte.

6. Brug klodser eller andre ting til at bygge
en kirke med.
7. Kig på billeder af kirker i bøger. Peg på
glasmosaik-ruderne (hvis dit barn lavede en
rude i Bibelklubben/sabbatskolen, kan I sammenligne den med billederne).
8. Leg gudstjeneste derhjemme med dukker,
dyr osv. Lad dit barn være læreren.
9. Begynd en sabbatstradition. Tænd særlige
sabbatslys ved solnedgang fredag aften, eller
til aftensmaden. Tal om, hvad de gjorde i
Jesu familie.

13. Lad dit barn se i og
røre ved en Bibel. Tal
om, hvordan det er Guds
særlige budskab til os. Vis
hvor huskeverset er, og
læs det højt. Lad barnet
afmærke stedet med bogmærket fra sabbatskolen.

14. Gå en tur og peg
sammen på ting, som
Gud har lavet, for at mennesker skal nyde
dem.
15. Lad dit barn hjælpe dig med at forberede
hviledagen, og fortæl hvorfor du gør tingene
(finde tøj frem, pudse sko, tørre støv af, lave
særlig mad).
16. Tal om jeres prædikant. Hvad hedder
vedkommende? Hvad laver han/hun igennem ugen?
17. Lad dit barn hjælpe dig med at planlægge en særlig udflugt for familien.
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