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Abram følger Gud
Har du nogen sinde flyttet til et nyt hus? Eller til et nyt land? Det er ikke så let at
flytte. Der er så meget, der skal pakkes. Så mange venner man skal sige farvel til. For
lang tid siden sagde Gud til Abram, at han skulle forlade sit hjem og gå til et land
meget langt væk. Hvad tror du, Abram gjorde?

A

bram!“ kaldte en stemme.
Abram kiggede sig omkring. Han
kunne ikke se nogen. Hvem
er det, der kalder på mig?

Tænkte han.

”Abram! Jeg er Herren din Gud, der skabte
himlen og jorden.“
Abram stod meget stille. Han holdt vejret. Han lyttede med alle sanser. Det

Huskevers:

var virkelig Gud, der talte

”Jag efter kærligheden.“

til ham.

(1 KOR 14,1)

Tema:
Kristne familier
følger Gud

”Jeg ønsker, at du skal
forlade denne by, Ur,“ sagde Gud.
”Forlad din faders hus og gå til det land, som jeg vil vise dig.“
”Jeg vil gøre din slægt til et stort folk,“ fortsatte Gud. ”Jeg vil
beskytte dig. Jeg vil velsigne dig. Og ved din familie skal hele
jorden velsignes.“
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Gud forklarede Abram, at der om mange år skulle fødes én, der var hans efterkommer
– han skulle være Frelseren.
Det, som Gud bad Abram om at gøre, var ikke let. Men Abram og Saraj ønskede at
følge Gud, så de begyndte at pakke alle deres ting. Abram og hans tjenere samlede alle
hans får og de andre dyr. Saraj og hendes tjenestepiger pakkede teltene, så de kunne
rejse.
Abrams nevø, Lot, besluttede at gå med Abram og Saraj. Så Lot og hans tjenere og
familie pakkede også alle deres ting. De samlede dyrene sammen og pakkede teltene til
rejsen.
Endelig kom dagen, da alt var parat. Abram og Saraj stod
meget tidligt op. Tjenestefolkene stod også
tidligt op. Lot og hans familie og hans
tjenere var parate. Alle hjalp med at
læsse deres ting op på pakdyrene.
Luften var fuld af dyrenes brægen,
mens fårene trippede nervøst
rundt.
Så begyndte Abram, Saraj, Lot
og alle deres tjenestefolk endelig
at gå hen ad den støvede vej. Der
var meget langt til det land, som
Gud ønskede, de skulle gå til. Faktisk
vidste Abram slet ikke, hvor de skulle
gå hen. Men Gud ledte dem, og det
var nok. Abram, og alle der fulgte
med ham, de ville følge Gud.
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Leg og lær
L ØRDAG

O N SDAG

• Lad dit barn vise en ven magneten og kæden
med papirclips. Bed barnet om at fortælle vennen
hvem clipsene forestiller, og hvem magneten forstiller. Syng en sang om at dele, og bed for vennen, som hører historien.

• Tal om de mennesker, der rejste sammen med
Abram, på den lange rejse. (Saraj, Lot og hans
familie, deres tjenestefolk) Hvis din familie skulle
ud på en lang rejse, hvem ville så tage af sted,
sammen med jer? Tæl personerne, mens I
siger deres navne. Sig
Gud tak, fordi han
leder jer, når I er på
rejse.

S Ø NDAG

• Læs bibelhistorien sammen fra 1 Mos 12,15. Spørg: Hvad sagde Gud, at Abram skulle
gøre? Tror du Abram havde lyst til at forlade sit
hjem? Hvad ville du have pakket, hvis du skulle ud
på rejsen sammen med Abram? Bed om, at Gud
må lede din familie i denne uge.

T O R SDAG

• Syng ”Jeg har
besluttet at følge
Jesus.“ Lav et rytmeinstrument ved at
putte, ris, bønner eller linser i et tomt glas eller en
tom flaske. Hjælp dit barn med at ryste instrumentet
i takt med musikken, mens I synger. Sig Gud tak,
fordi han leder din familie i dag.

M ANDAG

• Leg ”Følg lederen“ sammen med dit barn. I skal
skiftes til at være leder. Spørg: Hvem synes du,
skal lede vores familie? (Gud) Tal om, hvordan
Gud leder jeres familie på forskellige måder. Sig
Gud tak for hans ord, for Bibelen, som hjælper os,
så vi ved, at Gud leder os hver dag.

F R E DAG

• Fortæl bibelhistorien når I holder
andagt. Bed alle i familien fortælle om,
hvordan Gud engang har ledet dem til at
gøre noget bestemt eller til et bestemt
sted. Lad dit barn bruge rytmeinstrumentet, som I lavede i går, mens I sammen synger ”Jeg har besluttet at følge
Jesus.“ Sig Gud tak, fordi han har ledt
din familie i denne uge.

T I R S DAG

• Planlæg at gå en lang tur sammen med dit barn,
men fortæl ikke, hvor I skal hen. Bestem hvilket tøj
I skal have på, hvad I skal have med, hvad I skal
spise og så videre. Vis vej til stedet og spis maden
sammen. Tal om Abrams familie, tal om, hvordan
de forberedte sig på den lange rejse. Hvad tog de
med? Hvad spiste de?
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