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KAPITEL 1
1 MOS 1 · PATRIARKER OG PROFETER KAP. 2 · VEJEN TIL KRISTUS KAP. 1

”I begyndelsen…“
n dag besluttede Gud sig for at skabe en helt ny verden. Han havde en

E

fantastisk plan. Gud så på jorden, hvor der kun var mørke og vand. Det
var for mørkt til at kunne se noget, og der var ingen lyde bortset fra
lyden af vand.
Da talte Gud. ”Lad der

blive lys“, sagde han. Og der blev lys! Gud
skilte lyset og mørket. Lyset kaldte han dag.
Mørket kaldte han nat. Og det var slutningen på den første dag på vores jord. Og Gud
sagde, ”Det er godt!“
På den anden dag skabte Gud luften og den
smukke blå himmel, som omgiver jorden. Og det
blev aften, og det blev morgen på jordens anden
dag.

Huskevers:
”Gud så alt, hvad han
havde skabt, og han
så, hvor godt det var.“
(1 MOS 1,31)

Tema:
Gud skabte en vidunderlig verden, fordi
han elsker mig.

Den næste dag
sagde Gud, ”Lad
vandet under himlen
samle sig og lad den tørre
jord komme frem“. Pludselig samlede vandet sig

på

bestemte steder, og det tørre land dukkede frem. Gud kaldte de
tørre steder for ”land“, og vandet kaldte han ”hav“.
Men der var stadig mere arbejde, der skulle gøres den dag.
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Gud talte igen, og jorden blev smukt grøn med græs og træer. Røde, orange, lilla og
gule blomster svajede let i den stille brise. På planterne og træerne voksede der dejlige ting, der kunne spises. Før natten sænkede sig ved slutningen af den tredje dag,
nød Gud synet af alle disse smukke og dejlige ting. Han kunne lide, det han så. ”Det er
godt,“ sagde han.
Den næste dag sagde Gud, ”Lad der blive lys på himlen!“ Og der kom lys. Den nye
skinnende sol varmede på jorden om dagen, og den nat spejlede månen sin blanke skive
i det stille hav. Millioner og atter millioner af små stjerner tindrede på nattehimlen. Og
Gud sagde, ”Det er godt“.
Selvom jorden var meget smuk, var den stadig et meget stille sted. Men det var den
ikke længe! På den femte dag talte Gud igen. ”Lad vandet blive fyldt med levende væsner,“ sagde han, ”Og lad fugle flyve over jorden“.
Delfiner og hvaler plaskede og legede i havet. Fisk i strålende farver dansede i strømmene. Havene var fyldt af svømmende væsner. Fugle i alle farver kvidrede, pippede,
skreg og kurrede. Gud velsignede dem alle, og sagde, ”Det er godt!“
Da en ny dag brød frem, talte Gud igen. Denne
gang lavede han de levende dyr på land. Store
dyr som elefanten og flodhesten luntede rundt
på jorden. Løver og tigre svippede med deres
lange haler. Kænguruer og kaniner hoppede
rundt sammen. Hundehvalpe legede, og heste
vrinskede.
Gud så på den smukke verden, han
havde skabt. Han smilede. Hvilken fantastisk og livlig verden! Så sagde han, ” Det
er godt!“ Og det var det.
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Leg og lær
L ØRDAG
•

T I R SDAG

Tag elevhæftet med
ud til at smukt sted i
naturen, hvis det er
muligt, og læs ”I begyndelsen…“. Tal om
huskeverset og sig det
sammen. Hvad betyder
det?

• Pust en ballon op og bind et farvet bånd eller en
snor fast til den. Skriv ”Gud giver mig luft“ på den.
Hæng ballonen op på dit barns værelse, for at han/
hun kan huske på, at luft er en gave fra Gud.
• Tak Gud for luften, som vi indånder. Efter bønnen kan I sige huskeverset sammen.

O N SDAG
•

S Ø NDAG
•

•

Bed dit barn om at fortælle
dig historien. Spørg så: Hvordan
tror du, at
Gud havde det, da
han skabte
jorden?
Hvad
sagde Gud, om
alt det han skabte?
Syng huskeverset
til melodien fra ”London Bridge Is Falling Down“.
Hjælp dit barn med at fortælle om sin tegning
af skabelsens seks dage til en anden person (den
han/hun har tegnet i Bibelklubben/sabbatskolen).

•

Gå udenfor en aften for at se på stjernerne. Hvis
I ikke kan se stjernerne, kan du tage en lommelygte og et dørslag med ind i et mørkt rum. Lad
lommelygten lyse gennem dørslaget for at efterligne stjerner på himlen. Tak Gud for det lys, han
har sat på himlen for os.
Lav småkager eller små brød formet som stjerner,
og nyd dem til jeres næste måltid.

T O R SDAG
•

M ANDAG

• Plant nogle hurtigtvoksende frø på et stykke
fugtigt vat i en tallerken. (radiser, lucernefrø eller
bønner spirer hurtigt). Vand dem hver dag og se,
hvor hurtigt de gror. Som et alternativ kan du lægge
en sød kartoffel eller toppen af en gammel gulerod
i vand. Den skulle begynde at spire i løbet af en lille
uges tid. Tak Gud for, at han får tingene til at gro.
Sig huskeverset sammen.

Gå en tur sammen
og se, hvor mange
blomster (eller
træer eller fugle) I
kan se. Hvis I kan,
så pluk nogle blomster, tag dem med
hjem og sæt dem i
vand. Tak Gud for de
ting, der kan gro.

F R E DAG
•
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Bed dit barn om at agere en ting, som Gud har
skabt, og få resten af familien til at gætte, hvad
det er. Syng en sang sammen, og tak Gud for
den vidunderlige verden, han har skabt.

