LEKTIE
År A
4. kvartal
Lektie 2

Den lille tjenestepige
Ugens tekst og referencer:
2 Kong 5,1.2.
Profeter og Konger, s. 121-122.

Huskevers:
”Så lad os da gøre godt mod alle.“ (Gal 6,10)

Hovedformålet er, at børnene …
Ved, at Gud vil føre dem til steder, hvor de kan tjene ham.
Føler, at de kan hjælpe overalt.
Viser det, ved at være hjælpsomme over for andre mennesker.

Tema:

Vi kan tjene Gud overalt.

Parat til at undervise
Bibelhistorien kort fortalt
Na’aman er kaptajn i den syriske hær. Han
har vundet over den israelske hær og taget
en lille pige til fange, som han bringer til
sit hjem, så hun kan være tjenestepige for
hans kone. Denne lille pige er blevet særlig
godt opdraget hjemme hos sine forældre,
både hvad angår opførsel og huslige færdigheder. Selv om hun er langt væk hjemmefra, er hun en trofast arbejder. Gennem
hendes tjeneste kommer hendes bortførere til at se hendes kærlighed til Gud.
Dette er en beretning om tjeneste
Uanset hvor vi bliver kaldet til at arbejde,
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kan vi tjene Gud. Vi er alle missionærer både ude og hjemme. Andre lægger
mærke til, hvor trofast vi udfører vore opgaver, og hvor godt vi repræsenterer, det
vi siger, vi tror på.

Til læreren
”Den lille slavepiges opførsel og færden i
dette hedenske hjem er et talende vidnesbyrd om den store betydning, det har at
begynde opdragelsen i hjemmet tidligt.
Intet kan sammenlignes med det ansvar,
som fædre og mødre har fået betroet med
at passe og opdrage deres børn. Det er
forældrenes opgave at danne selve grund-
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Programoversigt
Program

Minutter

Aktiviteter

max
10 min.

A. Kan jeg hjælpe her?

Materialer

Velkomst
1

Leg og lær
aktiviteter

B. Missionærer overalt

*
2
3
4

C. Missionssange

Sang og bøn

max
10 min.

Sang og bøn kan bruges når
som helst i programmet

Bibelhistorie

max
20 min.

Oplev bibelhistorien
Huskevers

Forstå
bibelhistorien

max
15 min.

Hvor er jeg?

Brug
bibelhistorien

max
15 min.

Hvor i verden?

laget for vanerne og karakteren. Børnenes
fremtid bestemmes for en stor del af det
eksempel, som forældrene viser, og af den
undervisning, som de giver“ (Profeter og
Konger, s. 121).
”Vi ved ikke, på hvilket felt vore børn
kommer til at arbejde. De får måske deres
virke i hjemmet eller inden for erhvervslivet. Det er også muligt, at de kommer til
at forkynde evangeliet i hedenske lande.
Men hvad deres gerning end bliver, er de
alle sammen kaldede til at være missionæ-

Illustration (se bag i hæftet), papir,
blyanter/farver
Effekter fra andre lande, taske eller
æske
Sangbog

Bibel

Globus eller verdenskort, illustration
af verden (se bag i hæftet), farveblyanter

rer for Gud og skænke verden hans nåde“
(Profeter og Konger, s. 121-122).
Hvordan er din indflydelse på dine elevers karakter?

Forslag til dekorationer
Lav et udsnit af et hjem med husligt inventar så som en kost, træ- eller lerskåle, multifarvede stoffer, et lille bord, stole osv. Lad
et blåt tæppe eller lagen forestille Jordan
floden. Denne opstilling skal bruges resten
af kvartalet.
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Hvordan du underviser
Velkomst
Byd børnene velkommen ved døren. Spørg hvordan deres uge er gået –
hvad de er glade for/ kede af. Spørg dem, om der er noget, de har spekuleret
på fra sidste uges historie. Sæt dem i gang med den leg og lær aktivitet, som
du har valgt.

1

Leg og lær aktiviteter
Vælg den eller de aktiviteter, der passer bedst til børnenes alder og modenhed.

A. Kan jeg hjælpe her?
Medbring:
• Kan jeg
hjælpe her
– tegninger
af forskellige
steder(se
bag i hæftet)
• Papir
• Blyanter og/
eller farver

Medbring en kopi af tegningsforslaget ”Kan jeg hjælpe her“ til hvert barn. Sig: Her
ser I tegninger af forskellige steder. Tegn en cirkel rundt om de steder hvor I kan
hjælpe. Tænk over hvordan du kunne hjælpe de forskellige steder, for når I er færdige med at farvelægge tegningerne, skal vi snakke om det.
Tilbagemelding
Giv børnene tid til at svare på disse spørgsmål: Kunne I finde nogle steder og
anledninger, hvor I kunne hjælpe? Hvad har I sat ring om? Hvordan
kunne I hjælpe lige der? Hvad synes du om at hjælpe mennesker i andre
lande? Vores bibelhistorie handler om en lille pige, som lærte at tjene
Gud derhjemme, og som senere blev ved med at tjene Gud, selv om hun
var langt væk hjemmefra. Hun tjente Gud overalt. Sig:
Vi kan tjene Gud overalt.
Gentag det sammen med mig.

B. Missionærer overalt
Medbring:
• Effekter fra
andre lande
• Taske eller
æske

Medbring et udvalg af effekter fra andre lande (spisepinde, en mexicansk sombrero,
en fransk alpehue, indianske mokkasiner, et udstoppet dyr, blomster osv.) i en taske
eller æske. Bed et barn ad gangen om at komme op og tage en ting op og fortælle
hvilket land den repræsenterer.
Tilbagemelding
Giv børnene tid til at svare på disse spørgsmål: Ved I, hvad en missionær er? Ja,
en missionær er en person, som fortæller andre om Jesus. Er der missionærer i alle de lande, vi netop har talt om? (Ja). Men behøver du at rejse
til et fjernt land for at være missionær? Nej! Kan du blive en missionær?
Ja, du kan blive missionær lige nu, uanset hvor du er. Vores bibelhistorie
handler om en lille pige, som lærte at tjene Gud derhjemme, men som
også tjente Gud, da hun var langt væk hjemmefra. Hun tjente Gud alle
steder.
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Vi kan tjene Gud overalt.
Sig det sammen med mig.

C. Missionssange
Syng missionssange som f.eks. Gå, fortæl det til andre eller Du er en prædiken i
sko.

Medbring:
• Sangbog

Medbring gerne legetøjstransportmidler som f.eks. fly, båd, tog, bil for at illustrere
for børnene at missionærer kan rejse ud i verden. Du kan også klæde nogle af børnene ud som læge, prædikant, lærer, sygeplejerske, pilot m.fl.
Tilbagemelding
Giv børnene tid til at svare på disse spørgsmål: Ved I, hvad en missionær er? Ja,
en missionær er en person, som fortæller andre om Jesus. Er der missionærer i alle de lande, vi netop har talt om? (Ja). Men behøver du at rejse
til et fjernt land for at være missionær? Nej! Kan du blive en missionær?
Ja, du kan blive missionær lige nu, uanset hvor du er. Vores bibelhistorie
handler om en lille pige, som lærte at tjene Gud derhjemme, men som
også tjente Gud, da hun var langt væk hjemmefra. Hun tjente Gud alle
steder.
Vi kan tjene Gud overalt.
Sig det sammen med mig.
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Sang og bøn

*

Fællesskab
Fortæl om børnenes glæder og sorger (hvad de har været glade for eller kede
af) ud fra det de fortalte, da de kom (som det er passende). Brug lidt tid på tilbagemelding om sidste uges lektie og gentag huskeverset. Byd gæster særligt
velkommen, og fortæl deres navne til de andre børn. Husk at bemærke, hvis
nogen har haft fødselsdag i ugens løb.
Sangforslag
Jeg er med jer alle dage (Syng med, nr. 180)
Gud vil som solstråle sende (Børnesange, nr. 43)
Guds kærlighed er rundt om mig (Syng og mal, nr. 15)
Det lille lys, jeg har (Hæfte med sangark )
Ud, ud, ud og fortæl.
Gå, fortæl det til andre
Mission
Brug historien fra Børnenes missionshistorie eller en anden historie, som du har
mulighed for at bruge.
Kollekt
Sig: Vi kan tjene Gud ved at hjælpe, hvor vi end er. Vi tjener også Gud, når vi
giver kollekt.
Bøn
Sig: Lad os bede sammen. Gentag efter mig. Tak, kære Jesus, for at vi
kan tjene dig, hvor vi end er. Amen.

(*Sang og bøn kan bruges når som helst i programmet)
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2

Bibelhistorien

Oplev bibelhistorien
Sig: Nu vil jeg fortælle bibelhistorien
for jer. Undervejs i historien vil jeg
holde en pause og spørge jer om,
hvor den lille tjenestepige tjente
Gud. Så kan I fortælle mig, hvor hun
var: Hjemme, i køkkenet, i soveværelset eller et andet sted.
Den lille pige så sig omkring i køkkenet.
Det var anderledes end køkkenet derhjemme. Dette køkken var større, og der
var flere skåle og kurve. Hun var en god
kok. Hun var vant til at hjælpe sin mor
med at bage velsmagende brød og lave
dejlige gryderetter. [Du spørger: Hvor tjente
hun Gud? Børnene svarer: I køkkenet].
Derpå så den lille pige på spisestuen.
Den så også lidt anderledes ud, end hun
var vant til. Her var der et kæmpestort
bord, som var meget større end det,
hendes familie plejede at spise ved derhjemme. I hjørnet var der en fejekost. De
nydeligste tallerkner stod i en stabel på et
mindre bord. Den lille pige var dygtig til
at feje, især var hun god til at komme ind i
krogene. Hun var også dygtig til at dække
bord. Hendes mor havde lært hende, hvor
hun skulle sætte skåle, tallerkner og kopper. [Hvor tjente hun Gud? I spisestuen].
Hun vidste, at dette hus var ejet af lederen af den syriske hær. Han var en vigtig
person og en tapper soldat. Han havde
netop ført sin hær i et angreb på hendes
land, Israel, og han havde sejret.
Pludselig kom en kvinde klædt i en lysegul klædedragt ind i lokalet og smilede
til den lille pige. ”Åh, du må være den lille
pige, som min mand, Na’aman, talte om.
Jeg er fru Na’aman. Du skal være min tjenestepige. Kom med mig, så skal jeg vise
dig, hvad du skal lave.“ Kvinden gik hurtigt gennem en lang gang.
Den lille pige (lad os kalde hende den lille
tjenestepige) fulgte efter fru Na’aman. Fru
Na’aman viste hende sengen, hvor hun og
Na’aman sov. Den lille tjenestepige så at
den trængte til at blive redt. Fru Na’aman

bad hende rede sengen, feje gulvet i soveværelset og tørre støv af. [Hvor tjente hun
Gud? I fru Na’amans soveværelse].
Den lille tjenestepige følte sig snart fortrolig med at udføre de opgaver, som fru
Na’aman havde til hende hver dag. Hun
arbejdede ofte hårdt mange timer om
dagen. Men hun hverken klagede eller
klynkede. Hendes forældre havde lært
hende at være en glad hjælper og gøre sit
arbejde, så godt hun kunne. Sommetider
ønskede den lille tjenestepige bare at
holde fri og gå ud at lege, men hun stoppede aldrig, før arbejdet var gjort.
Fru Na’aman og kaptajn Na’aman lagde
mærke til, hvor dygtig den lille tjenestepige var til sit arbejde. Alt, hvad hun gjorde,
blev gjort godt. Hun gav ikke op, selv når
noget var svært. Hun surmulede ikke og
klagede aldrig. Hun smilede, mens hun
arbejdede! Forestil jer en tjener der smiler
og arbejder på samme tid! Hun var dygtig. Hun kunne lave lækre retter, som fru
Na’aman og kaptajn Na’aman syntes godt
om. [Hvor tjente hun Gud? I køkkenet].
Hun var venlig og glad. Hun kom med
det samme, når de kaldte. Hun adlød
altid.
Der var noget særligt ved den lille pige
fra Israel. Hun var ikke som de andre tjenere.
Hvordan var hun anderledes? Hun
kendte Gud. Den lille tjenestepige ønskede at tjene Gud i alt, hvad hun gjorde. Hun
tjente Gud alle steder. Uanset om hun var
hjemme i Israel sammen med sin familie
[Hvor tjente hun Gud? Derhjemme] eller i
Syrien hos familien Na’aman. [Hvor tjente
hun Gud? I fru Na’amans hus].
Den lille tjenestepige kunne have været
vred på kaptajn Na’aman, fordi han havde
bortført hende fra sit hjem, men hun stolede på Gud, og hun opførte sig som om,
hun vidste, hvad Gud forventede af hende,
uanset hvor hun var.
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Huskeverset –
Medbring:
• en Bibel

Huskevers

Tilbagemelding
Giv børnene tid til at svare på følgende
spørgsmål: Var den lille tjenestepige
en god hjælp? (Ja). Hvordan tjente
hun Gud? (Gjorde rent, lavede mad, vaskede tøj, tog sig af fru Na’aman, var glad,
adlød osv.). Hvor tjente hun Gud?
(Overalt). Er du nødt til at bo langt
væk fra din familie for at tjene Gud?
(Nej). Hvor kan du tjene Gud? (Alle
steder). Har du pligter hver dag derhjemme? Hvad plejer du at gøre?
Hvordan plejer du at reagere, når
nogen beder om din hjælp? Viser du
andre, at du tjener Gud ved at hjælpe? Vil du gerne prøve det? Husk:

Slå op til Gal 6,10 og sig: Her står dagens huskevers i Bibelen. Læs teksten
højt. ”Så lad os da gøre godt mod
alle“.
Lær børnene huskeverset, mens I laver
følgende fagter:
Så lad os da
gøre godt
mod alle

Gal 6,10

Vi kan tjene Gud overalt.

peg på dig selv og på de
andre
stryg med højre hånds
fingre på kinden
med håndfladen op bevæges hånden ud mod
alle
Hold hænderne samlet
med håndfladen op som
en bog

Gentag indtil børnene kan verset udenad.
Sig det sammen med mig.

3

Forstå bibelhistorien

Hvor er jeg?
Lad børnene gætte hvad for et sted du beskriver for dem. Sig:
1. Det er et hus, hvor du bor. Der er
senge, stole, et køkken og et badeværelse. (Hjemmet).
2. Det er et sted, hvor børn lærer forskellige ting. Der er lærere. Børnene sidder
ved en pult eller et bord. (Skolen).
3. Det er et sted, hvor børn kan klatre
rundt, gynge og lege i en sandkasse.
(Legepladsen).
4. Det er et sted, hvor du kommer, når du
skal besøge nogen, du kan lege med.
(Hos en ven).
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5. Det er et sted, hvor du kommer en
gang om ugen for at være sammen
med Jesus. Du synger sange, lærer om
Gud og møder dine venner. (Kirken).
Tilbagemelding
Giv børnene tid til at svare når du spørger:
Ved I hvad en missionær er? Ja, det
er en, der fortæller andre om Jesus.
Er I nødt til at rejse langt væk hjemmefra for at være missionærer? Nej!
Er I missionærer? Ja! Du kan fortælle andre mennesker om Jesus; dine
naboer, på legepladsen, i skolen, i
forretninger og alle mulige andre
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steder. Og du behøver ikke altid
at fortælle noget om Jesus; du kan
også vise andre, at du kender Jesus.
Hvordan gør man det? (Ved at være
hjælpsom, være venlig, ved at adlyde sine
forældre med det samme, ved at opmuntre andre, trøste en der har slået sig eller er
syg, dele med andre og være uselvisk osv.).
Det er hvad missionærer gør overalt.
Du kan tjene Gud, hvor du end er.
Lad os synge en sang om det.
Vi kan tjene Gud overalt.

Sig det sammen med mig.

4

Brug bibelhistorien

Hvor i verden
Tag i forvejen kopi af illustrationen til
hvert barn. Vis børnene en globus eller
et verdenskort. Hjælp dem med at finde
Danmark, og sig så: Vores bibelhistorie
til i dag handler om den lille tjenestepige. Hun kom fra Israel. Israel
ligger her på kortet (eller på globussen). Peg på globussen eller kortet. Hun
blev bortført fra Syrien. Her ligger
Syrien. Hjælp børnene med at finde det.
Vis børnene hvor langt der er imellem de
to lande. Lad så børnene farvelægge illustrationen af verden.

Tilbagemelding
Giv børnene tid til at svare: Hvilke steder kan I hjælpe andre? (Alle steder).
Behøver I rejse langt væk hjemmefra? Nej, I kan tjene Gud, hvor I end
befinder jer. Hvor kan I tjene ham
i den kommende uge? I må gerne
tage jeres farvelagte verdenskort
med hjem og dele det med andre
i denne uge, mens I fortæller dem
om den lille tjenestepige, som tjente
andre, uanset hvor hun var.

Medbring:
• Globus eller
verdenskort
• illustration
af verden (se
bag i hæftet)
• farveblyanter

Vi kan tjene Gud overalt.

Afslutning
Syng afslutningssangen. Bed en bøn, som f.eks.: Tak, kære
Jesus, for at vi kan tjene dig, uanset hvor vi er. Vi
elsker dig. Amen.
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B Ø R N E N E S

B I B E L H I S T O R I E

Den lille tjenestepige
Ugens tekst
og referencer
2 Kong 5,1.2.
Profeter og Konger, s.
121-122.

Huskevers
”Så lad os da gøre
godt mod alle.“ (Gal
6,10)

Tema
Vi kan tjene Gud
overalt.
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Har I opgaver, I skal gøre derhjemme? Hjælper I til, når I er hos mormor eller farmor? Hjælper
I til, når I er ude at gå, eller når barnepigen kommer? Den lille tjenestepige hjalp også.

Den lille pige så sig omkring i køkkenet. Det
var anderledes end køkkenet derhjemme.
Dette køkken var større, og der var flere
skåle og kurve. Hun var en god kok. Hun
var vant til at hjælpe sin mor med at bage
velsmagende brød og lave gryderetter.
Derpå så den lille pige på spisestuen.
Den så også lidt anderledes ud, end hun
var vant til. Her var der et kæmpestort
bord, som var meget større end det,
hendes familie plejede at spise ved derhjemme. I hjørnet var der en fejekost. De
nydeligste tallerkner stod i en stabel på et
mindre bord. Den lille pige var dygtig til
at feje, især var hun god til at komme ind i
krogene. Hun var også dygtig til at dække
bord. Hendes mor havde lært hende, hvor
hun skulle sætte skåle, tallerkner og kopper.
Hun vidste, at dette hus var ejet af lederen af den syriske hær. Han var en vigtig
person og en tapper soldat. Han havde
netop ført sin hær i et angreb mod Israel,
og han havde sejret.
Pludselig kom en
kvinde klædt i en lysegul klædedragt ind
i lokalet og smilede
til den lille pige. ”Åh,
du må være den lille
pige, som min mand,
Na’aman, talte om.
Jeg er fru Na’aman.
Du skal være min tjenestepige. Kom med
mig, så skal jeg vise
dig, hvad du skal lave.“
Kvinden førte den lille
tjenestepige igennem
en lang gang, og den

lille pige fulgte efter hende. Fru Na’aman
viste hende sengen, hvor hun og Na’aman
sov. Den lille tjenestepige så at den trængte til at blive redt. Fru Na’aman bad hende
rede sengen, feje gulvet i soveværelset og
tørre støv af.
Den lille tjenestepige følte sig snart fortrolig med at udføre de opgaver, som fru
Na’aman havde til hende hver dag. Hun
arbejdede ofte hårdt mange timer om
dagen. Men hun hverken klagede eller
klynkede. Hendes forældre havde lært
hende at være en glad hjælper, og gøre sit
arbejde så godt hun kunne. Sommetider
ønskede den lille tjenestepige bare at
holde fri og gå ud at lege, men hun stoppede aldrig, før arbejdet var færdigt.
Fru Na’aman og kaptajn Na’aman lagde
mærke til, hvor dygtig den lille tjenestepige var til sit arbejde. Alt, hvad hun gjorde,
blev gjort godt. Hun gav ikke op, selv når
noget var svært. Hun surmulede ikke og
klagede aldrig. Hun smilede, mens hun
arbejdede! Forestil jer en tjener der smiler
og arbejder på samme tid! Hun var dygtig. Hun kunne lave lækre retter, som fru
Na’aman og kaptajn Na’aman syntes godt
om.
Hun var venlig og glad. Hun kom med
det samme, når de kaldte. Hun adlød
altid.
Der var noget særligt ved den lille pige
fra Israel. Hun var ikke som de andre tjenere.
Hvordan var hun anderledes? Hun kendte Gud. Den lille tjenestepige ønskede at
tjene Gud i alt, hvad hun gjorde. Hun
tjente Gud alle steder. Uanset om hun var
hjemme i Israel sammen med sin familie
eller i Syrien hos familien Na’aman.
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Den lille tjenestepige kunne have været
vred på kaptajn Na’aman, fordi han havde
bortført hende fra sit hjem, men hun stolede på Gud, og hun opførte sig som om,
hun vidste, hvad Gud forventede af hende,
uanset hvor hun var.
Du kan også tjene Gud, uanset hvor du
er. Du kan hjælpe til derhjemme. Tage din
snavsede tallerken med ud i køkkenet når I

har spist og sætte den i vasken. Tilbyde at
tørre støv af. Lege pænt med dine brødre
og søstre. Dele dine legesager med dine
venner. Smile og være venlig mod de børn
du møder på legepladsen. Du kan tjene
Gud på mange forskellige måder mange
forskellige steder. Du kan tjene Gud overalt.

Leg og lær
Lørdag
Læs bibelhistorien sammen hver dag i denne uge og øv på
huskeverset, mens I laver følgende fagter:
Så lad os da
gøre godt
mod alle
Gal 6,10

peg på dig selv og på de andre
stryg med højre hånds fingre på kinden
med håndfladen op bevæges hånden ud
mod alle
Hold hænderne samlet med håndfladen
op som en bog

Søndag
Læs 2 Kong 5,1.2. Spørg: Hvilket arbejde havde Na’aman?
Hvilket arbejde havde den lille tjenestepige? Var hun en god
tjener for Gud? Hvor tjente hun Gud?
Hjælp dit barn med at lave et ”Glad hjælper kort“. Skriv små
opgaver ned som dit barn kan udføre hver dag i denne uge.
Når arbejdet er gjort, så tegn en smiley ud for den pågældende dag.
Mandag
Se på billeder af et køkken, en legeplads, en forretning, et bibliotek,
en kirke osv. Eller gå en tur rundt
i huset og stop op i hvert rum.
Spørg: Hvordan kan du tjene Gud
her? Bed dit barn nævne tre steder
hvor det kan tjene Gud.

med nogen og fortælle om den lille
tjenestepige. (Eller tegn en cirkel som
viser verden og tegn Danmark ind.
Skriv huskeverset tværs over billedet og
lad barnet male det hele).
Onsdag
Syng en missionssang. Se på billeder fra fjerne
lande eller ting fra andre lande. Spørg: Behøver
du rejse til et andet land for at tjene Gud?
Hvordan kan du være en missionær, der hvor du
bor?
Torsdag
Lav et rollespil sammen hvor I viser måder at tjene Gud på
eller hjælpe andre. F.eks. i Skolen, hjemme, hos venner, hos
købmanden, rundt omkring i nabolaget osv.
Lad dit barn hjælpe dig med de huslige opgaver derhjemme
mens I taler om de ting, som den lille tjenestepige gjorde for
fru Na’aman.
Fredag
Under aftenens andagt kan I opføre bibelhistorien sammen
med resten af familien. Lad dit barn vise de andre sit ”Glad
hjælper kort“ som I lavede søndag. Lad det tælle og/eller
nævne de dage hvor det hjalp, og fortælle hvad det lavede.
Tak Gud for din lille dygtige hjælper.

Tirsdag
Opmuntre dit barn til at dele ”verdenskortet“
som det malede i Bibelklubben/sabbatsskolen
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