LEKTIE
År A
4. kvartal
Lektie 6

Den lille prins
Ugens tekst og referencer:
2 Kong 11.
Profeter og Konger, s. 107.

Huskevers:
”Vær hinanden hengivne i broderkærlighed.“ (Rom 12,10)

Hovedformålet er, at børnene …
Ved, at de kan hjælpe med at beskytte andre.
Føler medlidenhed med dem som er i vanskeligheder.
Viser det ved at forsvare dem, som bliver uretfærdigt behandlet.

Tema:

I Guds familie elsker og beskytter vi hinanden.

Parat til at undervise
Bibelhistorien kort fortalt
Den onde dronning Atalja vil dræbe baby
Joash og alle de andre prinser, så de aldrig
kan blive konger. Men hans tante Josheba
(gift med præsten Jojada) smugler ham
væk og gemmer ham i templet i seks år.
Da han er syv år gammel, bliver han af sin
onkel, præsten Jojada, kronet til konge i
stedet for dronning Atalja. Soldater beskytter Joash og fører Atalja bort. Joash bliver
en god konge, som fører sit folk tilbage til
troen på den sande Gud.
Dette er en lektie om fællesskab
Familier i det kristne fællesskab drager
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omsorg for hinanden. Denne omsorg
kommer måske ikke til udtryk på samme
drastiske måde som i historien om Joash,
men mennesker i et fællesskab gør deres
bedste for at hjælpe deres kristne brødre
og søstre.

Til læreren
”De, der havde været med til at udråbe
Joash til konge, sluttede en højtidelig pagt
om, ”at de skulle være Herrens folk“. Nu
gjorde Jesabels datter ikke længer sin onde
indflydelse gældende i Judas rige. Ba’als
præster var blevet dræbt og deres tempel nedbrudt. ’Alt folket fra landet’ glæ-

6
Programoversigt
Program

Minutter

Aktiviteter

Materialer

max
10 min.

A. Udklædning

Kasse, tøj

B. Mystiske æsker

Små æsker, billeder eller (filt)figurer
af mennesker, billede af en kirke

Velkomst
1

*
2

Leg og lær
aktiviteter

Sang og bøn

max
10 min.

Sang og bøn kan bruges når
som helst i programmet

Bibelhistorie

max
20 min.

Oplev bibelhistorien
Huskevers

3
4

Forstå
bibelhistorien

max
15 min.

Beskyt andre

Brug
bibelhistorien

max
15 min.

Papirsklip

dede sig, ’og byen holdt sig rolig’. 2 Krøn
23,16.21.“ (Profeter og Konger, s. 107.)
”Den særlige position, som du som en
familie indtager i kirken, gør det meget
vigtigt for dig at bære byrder. Ikke at du
forventes at bære byrder for dem, som selv
er i stand til at hjælpe sig selv og andre;
men du bør hjælpe dem, som har brug for
hjælp“ (Testimoniums for the Church, vol. 2,
p. 75.)

Bibel

Kæde af mennesker (se bag i hæftet),
papir, sakse, blyanter

Hvordan elsker og beskytter du børnene
i din kirke? Føler du, de er en del af den
store kristne familie?

Forslag til dekorationer
Dekorer en del af lokalet som et palads/
tempel. Lav søjler (f.eks. af rullet bølgepap), puder på gulvet og en stor stol (som
trone) draperet med et violet eller rødt
klæde.
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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. Udklædning
Medbring:
• Kasse
• Tøj

Find noget tøj der repræsenterer personer i kirken: Mødre, fædre, drenge, piger,
præster, kormedlemmer, lærere, menighedstjenere osv. Sig: Lad os klæde os ud
og lege at vi er forskellige personer fra kirken.
Tilbagemelding
Giv børnene tid til at svare på disse spørgsmål: Hvordan hjælper disse mennesker os i kirken? (Lærerne lærer os om Bibelen, præsterne fortæller os om
Gud, koret priser Gud igennem deres sang, menighedstjenerne optager kollekten
og tager sig af kirken i det hele taget osv.). Hvad er det bedste ved at være
én stor familie? Beskytter familiemedlemmer hinanden? Hvordan tager
medlemmer af din egen familie sig af hinanden? (Ved at passe på hinanden,
forsvare hinanden osv.). Det føles rart at være del af en familie, fordi familiemedlemmer elsker og beskytter hinanden. Medlemmer af kirken og
af Guds familie drager omsorg for og beskytter hinanden. Bibelhistorien
til i dag handler om en familie, som beskyttede en baby.
I Guds familie elsker og beskytter vi hinanden.
Sig det sammen med mig.

Medbring:
• Små æsker
• Billeder eller
(filt)figurer af
mennesker
• Billede af en
kirke
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B. Mystiske æsker
Sæt i forvejen billeder eller figurer op af forskellige mennesker, dvs. mænd, kvinder,
drenge piger osv. i små æsker, en i hver æske. Sig: Vi skal åbne æskerne en ad
gangen. I må ryste æsken og prøve at gætte, hvad der er indeni. Børnene
tager hver en æske og ryster den. Giv børnene tid til at gætte. Sig: (Barnets navn),
vil du åbne din æske og vise os, hvad der er indeni? Barnet åbner æsken
og fortæller, hvad den indeholder. Sig: Åh, din figur forestiller en (dreng).
Nu må (et andet barns navn) åbne sin æske. Fortsæt på denne måde til alle
æskerne er åbnet.
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Tilbagemelding
Giv børnene tid til at svare på disse spørgsmål: Hvis der kun var en person i kirken, så ville man føle sig meget ensom, tror I ikke? Lad os sætte alle personerne sammen foran billedet af kirken. Det kræver mange mennesker
i forskellige aldre for at blive en hel kirke. Kirken ER folket, ikke bare
en bygning. Folk i kirken i Guds familie elsker og beskytter hinanden.
Bibelhistorien til i dag handler om en familie, der beskyttede en baby.
I Guds familie elsker og beskytter vi hinanden.
Sig det sammen med mig.

Noter
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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 tryg hos dig (Syng og mal, nr. 23)
Gud ved, hvad jeg hedder (Syng og mal, nr. 14)
Gud elsker dig (Syng og mal, nr. 7)
Med Jesus i familien (Børnesange, nr. 83)
Mission
Sig: I Guds familie hjælper vi hinanden, selv om vi bor i mange forskellige lande ud over hele verden. Brug historien fra Børnenes missionshistorie eller en anden historie, som du har mulighed for at bruge.
Kollekt
Sig: I Guds familie hjælper vi med at passe på hinanden. Vi tjener også
Gud, når vi giver ham vore penge.
Bøn
Sig: Lad os bede sammen. Børn, gentag efter mig. Tak, Jesus, fordi vi
passer på hinanden i Guds familie. Amen.

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

Noter
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2

Bibelhistorien

Oplev bibelhistorien
Sig: Vi skal høre en historie om, hvordan Gud beskyttede en lille dreng,
der hed Joash mod en ond kvinde.
Hendes navn var dronning Atalja.
Når jeg siger ”Atalja“, skal I vende
tommelfingeren nedad og sige
”Øv!“ Når jeg siger ”Joash“, skal I
klappe i hænderne og sige ”Kongen
længe leve“. Dette indøves før historien
begynder.
Prins Joash [klap i hænderne og sig: ”Kongen
længe leve“] boede på kongens slot i Israel.
Men selvom Joash [klap i hænderne og sig:
”Kongen længe leve“] var en prins, havde
han naturligvis brug for nogen til at passe
på ham. Han skulle beskyttes mod Atalja
[vend tommelfingeren nedad og sig: ”Øv!“],
den onde dronning.
Dronning Atalja [vend tommelfingeren
nedad og sig: ”Øv!“] var meget vred. Hun
var så vred, at hun ville gøre alle prinser
i Israel, der engang kunne blive konger,
fortræd. Joash [klap i hænderne og sig:
”Kongen længe leve“] ville aldrig kunne beskytte sig selv mod dronning Atalja [vend
tommelfingeren nedad og sig: ”Øv!“], for
han var jo kun en baby.
Joash [klap i hænderne og sig: ”Kongen
længe leve“] havde en tante, der hed
Josheba, som boede i templet sammen
med sin mand Jojada, der var præst. Gud
hjalp hende med at beskytte Joash [klap
i hænderne og sig: ”Kongen længe leve“]
mod dronning Atalja [vend tommelfingeren
nedad og sig: ”Øv!“]. Så Josheba bragte i
al hemmelighed den lille dreng og hans
barnepige til templet. Hun og hendes
mand besluttede at skjule dem der i et af
værelserne.
I seks år boede Joash [klap i hænderne og
sig: ”Kongen længe leve“] og hans barnepige i templet sammen med tante Josheba
og onkel Jojada. Barnepigen passede Joash
[klap i hænderne og sig: ”Kongen længe
leve“]. Tante Josheba og onkel Jojada holdt
ham skjult for den onde dronning Atalja

[vend tommelfingeren nedad og sig: ”Øv!“].
De lærte ham i det skjulte, at han en dag
ville blive konge. Selv om han endnu kun
var en dreng, vidste Joash [klap i hænderne
og sig: ”Kongen længe leve“], at han en dag
ville herske over Israel.
Og til sidst kom den dag. Joash [klap i
hænderne og sig: ”Kongen længe leve“] var
blevet syv år gammel, da onkel Jojada besluttede, at tiden var inde til hans kroning.
Onkel Jojada tilkaldte soldater til templet
og fortalte dem, at prins Joash [klap i hænderne og sig: ”Kongen længe leve“] var i live.
Han fortalte dem, at han sammen med
tante Josheba havde beskyttet prins Joash
[klap i hænderne og sig: ”Kongen længe
leve“] mod den onde dronning Atalja
[vend tommelfingeren nedad og sig: ”Øv!“]
i seks år. Han bad soldaterne om at slå en
ring rundt om prinsen for at beskytte ham
mod Atalja [vend tommelfingeren nedad og
sig: ”Øv!“], når Joash [klap i hænderne og
sig: ”Kongen længe leve“] skulle krones til
konge. Soldaterne gjorde, som de fik beI Guds familie elsker og beskytter vi hinanden.

sked på, for de vidste godt, at dronning
Atalja [vend tommelfingeren nedad og sig:
”Øv!“] ville skade Joash [klap i hænderne
og sig: ”Kongen længe leve“], hvis hun fik
lov til det. De ville følge Joash [klap i hænderne og sig: ”Kongen længe leve“] tæt og
beskytte ham overalt.
Straks derefter førte onkel Jojada prins
Joash [klap i hænderne og sig: ”Kongen
længe leve“] ud af templet. En skare af
mennesker var forsamlet for at se, hvad der
skete. Nøjagtig som de havde lovet, slog
soldaterne en beskyttende ring rundt om
drengen, som skulle blive deres konge.
Onkel Jojada hældte sødt duftende olie
på Joashes [klap i hænderne og sig: ”Kongen
længe leve“] hoved. Han gav Joash [klap i
hænderne og sig: ”Kongen længe leve“] et
eksemplar af loven og udråbte ham til
konge. Skaren så andægtigt til, da Jojada
satte kronen på Joashes [klap i hænderne og
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Huskevers –
Medbring:
• en Bibel

sig: ”Kongen længe leve“] hoved. Derefter
hujede alle folk og råbte: ”Kongen længe
leve!“ Musikanterne blæste i trompeterne,
og forsangerne ledte an i lovsange. Alle
var glade for, at Joash [klap i hænderne og
sig: ”Kongen længe leve“] var blevet deres
konge.
Dronning Atalja [vend tommelfingeren
nedad og sig: ”Øv!“] hørte støjen og kom
løbende til templet. Der så hun en dreng,
som netop var blevet kronet til konge!
Sikke en overraskelse. Og så blev hun ellers temmelig vred! Hun gav ordre til, at
soldaterne skulle fjerne Joash [klap i hænderne og sig: ”Kongen længe leve“]. Men
i stedet greb soldaterne hende og førte
hende væk. Hun skulle ikke længere være
dronning.
Joash [klap i hænderne og sig: ”Kongen
længe leve“] var den nye konge! Han var
nu i sikkerhed. Han sad på tronen og regerede Israel. Han vidste, at Gud havde
ledt tante Josheba og onkel Jojada til at
beskytte ham i alle disse år. Og han blev
en god konge, som førte sit folk til at tro
på Gud igen.

tror du, Joash syntes om at blive kronet til konge, da han var bare syv
år gammel? Hvordan tror du, han
havde det, da dronning Atalja fik øje
på ham? Hvordan kan du beskytte
nogen, der har brug for hjælp? Gud
har givet os vores familie i kirken, så
vi kan tage os af hinanden og hjælpe
hinanden.
I Guds familie elsker og beskytter vi hinanden.

Sig det sammen med mig.

Huskevers
Slå op til Rom 12,10 og sig: Her står dagens huskevers i Bibelen. Læs teksten
højt: ”Vær hinanden hengivne i broderkærlighed.“ Lær børnene huskeverset, mens I laver følgende fagter:
Vær hinanden
hengivne
i broderkærlighed
Rom 12,10

Tilbagemelding
Giv børnene tid til at svare på følgende
spørgsmål: Hvorfor tror du, at Josheba
og Jojada hemmeligt skjulte Joash i
så mange år? Er det let eller svært
at få en baby til at være stille? Hvad

3

Gentag indtil børnene kan verset udenad.

Forstå bibelhistorien

Beskyt andre
Fortæl følgende oplæg for børnene for at
hjælpe dem til at indse at de er en vigtig
del af vores fællesskab og kan være med
til at passe på andre og sig selv. Husk at
bruge aktiviteten ”tilbagemelding“ bagefter.
1. Du og din ven spiller bold i din have.
Bolden triller ud på gaden. Din ven
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peg på andre
kryds
armene
over brystet
peg på en dreng,
peg på en pige
hold
håndfladerne samlet og
åben hænderne
som en bog

løber efter den. Du ser en bil komme
kørende. Hvad kan du gøre for at passe
på din ven?
2. Du går tur med din mor i parken. Nogle
store drenge kaster sten højt op i luften, så de lander på stien i nærheden
af, hvor I går. Hvad kan du gøre for at
passe på din mor og dig selv?
3. Det er rigtig koldt en sabbats morgen,
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hvor du kommer hen til kirken for at gå
i sabbatsskole. Kirkens trappe er dækket af is. Folk begynder at ankomme til
kirken. Hvad kan du gøre for at forhindre, at de falder på den isede trappe?
Tilbagemelding
Giv børnene tid til at svare på disse spørgsmål: Hvem var i fare og havde brug
for beskyttelse i disse historier? Tror
I, de selv vidste, at de var i fare? Hvad
synes I om at hjælpe dem, som har
brug for hjælp? Hvorfor? Hvordan
ved man, hvornår nogen har brug for
hjælp? (Når en situation ser ud til at kunne
blive farlig). Når man beskytter andre,
især nogen der er yngre end en selv,
så er man meget modig. Hvem passer på jer i jeres familie? Hvem passer I på? Hvordan kan du beskytte
et lille barn, der bliver drillet? Hvad

4

kan du gøre, for at andre ikke kommer til skade, når de leger med ting,
de ikke må lege med? Kan du vise,
at du bryder dig om dem ved at lege
stille og roligt med dem? Kan du berolige andre, når de er bange? Kan
du beskytte et ældre menneske ved
ikke at løbe omkring, så du risikerer
at støde ind i personen, så han/hun
falder? Gud ønsker, at vi skal passe
på og beskytte andre mennesker.
Hvordan kan du passe på din bror
eller søster derhjemme? I kirken?
Når de leger udendørs? Hvorfor skal
man tage sig af hinanden?
I Guds familie elsker og beskytter vi hinanden.

Sig det sammen med mig.

Brug bibelhistorien

Papirsklip
Lav i forvejen en kopi af kæden af mennesker til hvert barn. Fold papiret som vist
og hjælp børnene med at klippe mønstret
ud. Børnene kan tegne ansigter på figurerne og farvelægge dem. Opmuntr dem
til at tegne nogle ansigter der ligner folk,
de kender eller møder i kirken.
Tilbagemelding
Giv børnene tid til at svare: Kunne I få
jeres papirmennesker til at ligne
nogle, I kendte fra kirken? I en kirke
holder mennesker sammen for at
beskytte hinanden, ligesom disse

papirmennesker holder hinanden
i hånden. Folk i vores kirke, i Guds
familie, elsker og beskytter hinanden, fordi de er ligesom bror og søster. Tag jeres papirkæde med hjem
og del den med andre i denne uge
ved at fortælle om Joashes tante
og onkel, der beskyttede ham i alle
disse år.

Medbring:
• Kæde af
mennesker
(se bag i
hæftet)
• Papir
• Sakse
• Blyanter

I Guds familie elsker og beskytter vi hinanden.

Sig det sammen med mig.

Afslutning
Syng afslutningssangen. Bed en bøn: Kære Jesus. Hjælp os med at
elske og beskytte hinanden. 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 prins
Ugens tekst
og referencer
2 Kong 11.
Profeter og Konger,
s. 107.

Huskevers
”Vær hinanden hengivne i broderkærlighed.“ (Rom 12,10)

Tema
I Guds familie elsker
og beskytter vi hinanden.
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Er du nogle gange blevet drillet af en, der var ældre end dig? Ville du så ønske, at du havde en,
der kunne passe på dig? Det var lige præcis, hvad Joashes tante og onkel gjorde.

Prins Joash boede på slottet i Israel. Men
selvom Joash var en prins, havde han også
brug for nogen til at passe på sig. Han behøvede beskyttelse mod dronning Atalja.
Dronning Atalja var ond og grusom.
Hun ønskede ikke, at Joash skulle blive
konge. Joash kunne ikke selv beskytte sig
mod dronning Atalja, fordi han var kun en
baby. Så Gud sendte nogen til at tage sig
af ham.
Joashes tante Josheba boede i templet
sammen med sin mand, Jojada, som var
præst. Gud hjalp hende med at beskytte
Joash mod den onde dronning. I al hemmelighed tog Josheba den lille baby Joash
og hans barnepige og bragte dem til
templet. Der skjulte hun og manden dem
i et af deres værelser.
I seks år holdt tante Josheba og onkel
Jojada ham skjult. De fortalte ham, at han
en dag ville blive konge. Selvom han kun
var en lille dreng, vidste Joash allerede, at
han en dag skulle herske over
Israel.
Endelig kom
den store dag.
Da Joash var syv
år gammel, besluttede onkel
Jojada, at nu
var tiden inde
til at krone ham
til konge. Onkel
Jojada
kaldte
soldaterne
til
templet. ”Prins
Joash er i live,“
sagde
han.
”Tante Josheba

og jeg har beskyttet prins Joash mod dronning Atalja i seks år. Nu er tiden kommet,
hvor det er jeres tur til at beskytte prinsen
mod dronningen. Nu skal Joash krones til
konge.“
Soldaterne adlød. De vidste, at dronningen var ond. De lovede at holde sig tæt
ved Joash, uanset hvor han gik.
Kort efter førte onkel Jojada prins Joash
ud af templet til en plads, hvor en skare
mennesker var forsamlet. Som de havde
lovet, holdt soldaterne sig tæt ved Joash.
Onkel Jojada hældte sødt duftende olie på
Joashes hoved. Han gav Joash et eksemplar
af loven og udråbte ham til konge. Skaren
så andægtigt til, mens Jojada satte kronen
på Joashes hoved. Så råbte og hujede alle:
”Kongen længe leve! Kongen længe leve!“
Blæserne blæste i deres trompeter, og forsangerne sang for i lovsangene.
Dronning Atalja hørte larmen. Hun
skyndte sig til templet. Der så hun en
dreng, der netop var blevet kronet til
konge! Hvor blev hun overrasket. Og hun
blev meget vred! Hun beordrede soldaterne til at gribe Joash og føre ham væk. Men
i stedet for førte de hende væk. Hun skulle
ikke længere være dronning.
Joash ville nu være i sikkerhed, da han
var blevet konge over Israel. Han vidste,
at Gud havde ledt tante Josheba og onkel
Jojada til at beskytte ham igennem alle
disse år. Og han var en god konge, som
førte sit folk til at tro på Gud igen.
Vi kan også beskytte babyer og små
børn. Vi kan sikre os, at de ikke er i fare. Vi
kan lege stille lege med dem. Vi kan hjælpe
Gud med at beskytte og passe på sit folk.
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Leg og lær
Lørdag
Læs bibelhistorien sammen hver dag i denne uge og øv på
huskeverset, mens I laver følgende fagter:

år er der, til du fylder syv år? Hvordan tror du, det har været
for Joash at være holdt skjult i syv år? Hjælp barnet med at
tælle til syv.

Vær hinanden
hengivne
i broderkærlighed

Tirsdag
Hvis det er muligt så arranger, at dit barn leger sammen med et yngre barn, mens du holder øje med
dem. Mind dit barn om hvordan det kan
beskytte de små børn.

Rom 12,10

peg på andre
kryds armene over brystet
peg på en dreng, peg på en
pige
hold håndfladerne samlet og
åben hænderne som en bog

Søndag
Opmuntre dit barn til at fortælle andre om papirskæden, de
har lavet i Bibelklubben/sabbatsskolen og om historien om
Joash. (Eller hjælp dem med at klippe og farvelægge en enkel
papirsdukkekæde af fire mennesker). Sig: I Guds familie, i
vores kirke, elsker og beskytter vi hinanden.

Mandag
Læs 2 Kong 11 sammen. Læs versene højt og forklar med dine
egne ord, hvis det er nødvendigt. Det ville også være godt at
bruge en børnebibel. Spørg: Hvor mange år var Joash skjult i
templet? Hvem skjulte ham? Hvad skete der, da han blev syv
år gammel?
Bed dit barn
skjule sig. Tæl
langsomt til
syv. Find
barnet.
Spørg: Hvor
gammel er du
nu? Hvor mange

Onsdag
Hjælp dit barn med at tegne
en tegning af dem selv hvor
de beskytter nogen. Lad dem
tegne små glade ansigter i
kanten af papiret.
Fortæl dit barn om en anledning hvor du selv blev beskyttet, da
du var barn.
Torsdag
Spørg: Hvad tror du Josheba og Jojada gjorde for at
få baby Joash til at være stille og i godt humør? Er
babyer altid stille? Hvem hjalp dem med at passe på
Joash?
Hjælp dit barn med at lave og dekorere en krone.
Gem kronen til i morgen.
Fredag
Spil bibelhistorien sammen med familien ved aftenandagten. ”Kron“ dit barn med den krone i lavede i går.
Tak Gud for de mennesker der er med til at passe på din
familie.
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