LEKTIE
År B
1. kvartal
Lektie 1

Guds sendebud
Ugens tekst og referencer:
Matt 1,18-25.
Luk 1,26-38 og 2,8-14.
Den store Mester, kap. 3.

Huskevers:
”Alle engle er … tjenende ånder, der sendes ud for at hjælpe“ (Hebr 1,14.)

Hovedformålet er, at børnene …
Ved, at Gud sender sine engle for at tage sig af dem fordi Han elsker dem.
Føler sig trygge, fordi Guds engle er hos dem.
Viser det, ved at takke Gud for englene, som han har sendt til os.

Tema:

Gud sender sine engle for at hjælpe os.

Parat til at undervise
Bibelhistorien kort fortalt
En engel besøger Jomfru Maria og fortæller hende, at hun skal føde et særligt
barn, som skal hedde Jesus. Englen besøger også Josef og fortæller ham om Maria
og barnet, og siger at barnets navn skal
være Jesus. Senere kommer mange engle
og besøger hyrderne, de fortæller at
Jesus er blevet født i byen Betlehem.
Dette er en historie om nåde
Gud sender sine engle for at trøste os,
beskytte os, guide os, og give os beske-
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der, fordi han elsker os. Engle er en af
Guds gaver til os.

Til læreren
”Jeg har set den omsorgsfulde kærlighed
Gud har for sit folk, og den er enorm. Jeg
har set engle sprede deres vinger omsluttende over de hellige. Hver hellig havde
en beskyttende engel. Hvis et Guds barn
græd af modløshed eller var i fare, ville
englene, som var tilknyttet dem, hurtigt
flyve opad med bud derom, og englene i byen ville holde op med at synge.
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Programoversigt
Program

Minutter

Aktiviteter

Materialer

max
10 min.

A. Gode nyheder!

Papir, tape eller klips, farvekridt

B. Engle ringkast

Bambus- eller plastik- ringe, plastikbeholder, modellervoks, grydeske

Velkomst
1

*
2

3

4

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

Malertape, store hvide t-shirts (valgfrit), glorie (valgfrit)

Huskeverset

Bibel

Forstå
bibelhistorien

max
15 min.

Engle historier

En gæst eller jeres egen engel

Brug
bibelhistorien

max
15 min.

Engle stav

Engle mønster (se bag i hæftet),
tyndt karton, sakse, lim, pinde, glitter, tegnegrej

Herefter ville Jesus befale en anden engel
at stige ned for at opmuntre, holde øje
med og forsøge at forhindre dem i at
falde fra den smalle sti. Men hvis de ikke
ænsede englenes påpasselige omsorg
og ikke ville lade sig trøste af dem, men
fortsatte ad vildspor, ville englene blive
bedrøvede og græde. De ville bære
budet opad og alle englene i byen ville
græde og sige ”amen“ med høj røst.
Men hvis den hellige holdt målet for øje
og ophøjede Gud gennem tilbedelse,
ville englene bære det glædelige budskab
ned til byen og englene i byen ville spille
på deres gyldne harper og synge med

kraftfulde stemmer: ”Halleluja!“ og de
himmelske buer ville genlyde med deres
skønne sang“ (Early Writings, p. 39).
Hvilket mål har du for øje i dag? Stoler
du på, at Jesus har dig i sin trygge favn
gennem dagens trængsler?

Forslag til dekoration
Lav en stald i et hjørne af rummet med
en krybbe. Omkring krybben kan du
sætte tøjdyr og evt. silhuetter af dyr.
Hæng en stjerne oven over.

15

LEKTIE 1

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. Gode Nyheder!
Medbring:
• Papir
• Tape eller
klipsemaskine
• Farvekridt

Lad hvert barn udsmykke et A4 ark og form det derefter til en megafon, ved at
rulle det til en kegle og tape eller klipse det sammen. Sig: Hvilken stemme bruger vi til at fortælle andre når vi har gode nyheder? Hvisker vi (hvisk
meget sagte)? Eller taler vi højt? Lad os bruge megafonen til at sprede
de gode nyheder om Jesus.
Få børnene til at sige: Jesus elsker mig, jeg elsker Jesus, Jesus kommer for at tage
mig op til Himlen, etc.
De kan også bruge deres megafon til at lave stafetløb. Få børnene til at stille
sig på en række. Den første person i rækken går hurtigt hen til et andet punkt i
klassen, løfter megafonen op og råber sin gode nyhed om Jesus og går så hurtigt
tilbage til deres række. Gentag fremgangsmåden indtil alle børn har prøvet.
Tilbagemelding
Giv dem tid til at svare, når du spørger: Hvorfor taler vi med mere kraftfulde stemmer, når vi fortæller gode nyheder? I vores bibelhistorie i dag
var englene særlige budbringere af gode nyheder. De sang så kraftigt
de kunne for at sprede gode nyheder om Jesus. Hvad ville I tænke, hvis
I så en engel? Hvad gør engle? (De hjælper mennesker i nød, bringer budskaber til mennesker, beskytter os.) Vi har hver især en engel med os hele
tiden. Det er vores skytsengel; en speciel engel som holder øje med os
hvor vi end er. Engle udfører vigtigt arbejde for Gud, og de er en gave
til os fra Ham.
I dag er vores tema:
Gud sender engle for at hjælpe os

Medbring:
• Bambuseller plastik
ringe
• Plastikbeholder
• Modellervoks
• Grydeske
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Sig det med mig.

B. Engle ringkast
Forbered dig ved at fylde en lille plastikbeholder med modellervoks, og sæt en
grydeske fast i midten, så den står lige op. Spørg børnene om de kan komme i
tanke om bibelhistorier med engle og bed dem række hånden op for at fortælle
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dig dem. Når de nævner en historie, får de tre forsøg til at kaste ringen på pinden.
Opmuntrer og giv ledetråde til de børn, der har svært ved at komme i tanke om
en historie.
Tilbagemelding
Giv dem tid til at svare, når du spørger: I kom virkelig i tanke om mange
bibelhistorier med engle! Vores bibelhistorie i dag handler om engle.
Disse engle kom med gode nyheder om Jesus. Hvad ville I tænke, hvis
I så en engel? Hvad gør engle? (De hjælper mennesker i nød, de bringer beskeder til mennesker.) Vi har hver især en engel med os hele tiden. Det er
vores skytsengel; en speciel engel som holder øje med os hvor vi end
er. Engle udfører vigtigt arbejde for Gud og de er en gave til os fra
Ham.
I dag er vores tema:
Gud sender engle for at hjælpe os
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). Sæt noget tid af til
at snakke om oplevelserne fra sidste uges bibellektie, og gå igennem 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
Velkommen til lille, velkommen til stor (Syng og mal, nr. 56)
Gud har givet os stemmen (Syng og mal, nr. 10)
Jeg elsker at synge og spille (Syng og mal, nr. 21)
Tak, Jesus, at dit rige er for børn (Syng og mal, nr. 52)

Medbring:
• Engle mønster (se bag i
hæftet)
• Papir
• Sakse
• Tape

Mission
Sig: For længe siden fortalte englene nogle mennesker de gode
nyheder om Jesus. I dag er der stadig mange mennesker, som ikke
kender til Jesus. I dag i vores historie hører vi hvordan_________
hører de gode nyheder.
Brug en historie fra Børnenes missionshistorie eller en anden historie, som du
har mulighed for at bruge.
Spørg: Hvordan viste Gud sin kærlighed for de folk, missionshistorien handler om i dag?
Kollekt
Sig: Når vi tager penge med til Bibelklub går det til at hjælpe andre
mennesker med at lære om Jesus og de gaver han giver os.
Bøn
Tak Gud for alle de gaver, han giver os.
Kopier på forhånd nogle engle mønstre (se bag i hæftet), et til hvert barn. Klip
dem ud og læg dem i en kurv så børnene kan få lov til at tage en hver, når det
er tid til at bede. Stå eller knæl i en kreds, når I skal bede, og opmuntrer børnene til at sige tak til Gud for englen. Yngre børn har måske brug for tilskyndelse.
Lad børnene klistre deres engel op på en opslagstavle eller væg.

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

Oplev bibelhistorien
Tape en startlinie og en mållinie på gulvet, eller brug en væg som mållinie. Klæd
børnene ud som engle ved at bruge store
hvide t-shirts som engle dragter. Det er
meningen at børnene skal stå bag startlinien og på det rigtige tidspunkt i historien, hvor du siger ”afsted,“ skal de ”flyve“
til mållinien og så skynde sig tilbage til
start, for at vente på deres nye opgave.
Læs eller fortæl historien
Englene var så spændte! De vidste, at
mange fra det jødiske folk havde ventet
længe på dette specielle øjeblik, og endelig var øjeblikket der. ”Afsted!“ [peg
mod mållinien] sagde Gud. Englen Gabriel
skyndte sig ned til jorden, til en lille by
der hedder Nazaret, til en særlig ung
kvinde, som hed Maria. ”Goddag Maria,“
sagde Gabriel blidt. ”Herren har velsignet
dig, og er med dig.“ Maria var meget
forbavset og forvirret! Hun havde aldrig
set en engel før. ”Frygt ikke Maria“ sagde
Gabriel, ”Gud er fornøjet med dig.“
”Du vil føde et barn,“ forkyndte Gabriel.
”Og du skal kalde ham Jesus, og folk vil
kalde ham Guds søn.“ Efter at Gabriel
var færdig med at forklare tingene sagde
Maria, ”Lad det ske, som du har sagt.“
Derefter skyndte Gabriel sig tilbage til
himlen. ”Afsted!“ [Peg mod mållinien]
Sagde Gud igen. ”Det er tid til at tale
med Josef.“ En smuk engel viste sig for
Josef i en drøm. ”Tag Maria til hustru,“
sagde englen. ”Hun vil føde en søn, og
du skal kalde barnet Jesus. Han skal frelse
sit folk fra deres synder, han er den, det
jødiske folk har ventet, han skal kaldes
Emanuel,“ fortsatte englen. ”Det betyder:
Gud er med os.“ Josef vågnede, satte sig
op i sengen og gned øjnene: ”En engel!“
Josef tænkte: ”Gud sendte en engel til
mig! En engel!“ ”Afsted!“ [Peg mod mål-

linien] sagde Gud. ”Det er på tide at
fortælle hyrderne på marken den gode
nyhed.“ Hele englekoret ilede til orden.
Én engel viste sig først og talte, men det
strålende lys omkring englen skræmte
hyrderne. ”Vær ikke bange!“ sagde
englen, ”jeg bringer jer gode nyheder!
Jeres frelser blev født i dag, i Betlehem!“
Pludselig fyldtes hele himlen med musik,
mere smuk end noget de nogensinde
havde hørt. Da den glædelige musik sluttede, forsvandt det strålende lys op i skyerne, englenes koncert for at annoncere
Jesu fødsel var slut. Englekoret skyndte
sig tilbage til himlen, hvad ville mon blive
det næste særlige arbejde Gud havde til
dem? Engle er altid parate til at arbejde
for Gud, til at holde øje med Guds folk, til
at tage sig af dig og mig.

Medbring:
• Malertape
• Store hvide
t-shirts (valgfrit)

Tilbagemelding
Giv dem tid til at svare, når du spørger:
Hvad synes I om den måde Gud sender besked til Maria og Josef om
Jesu fødsel på? Hvordan tror I de
havde det? Hvordan tror I hyrderne
havde det? Hvad ville I gøre, hvis I
så en engel i dag? Gud sender ikke
altid en engel, til at give os særlige
beskeder, men vores skytsengel er
altid hos os for at se efter os og beskytte os. Engle er en særlig gave
fra Gud. Kan I huske vores tema?
Gud sender engle for at hjælpe
os

Sig det med mig.

Huskeverset
Slå op på Hebr 1, 14. og sig: Her finder
vi huskeverset i Guds Ord, Bibelen.
Læs verset højt: ”Alle engle er… tjenende
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Huskevers –
Medbring:
• en Bibel

ånder, der sendes ud for at hjælpe“.
(Hebr 1,14)
Fortsæt derefter med at lære dem huskeverset med følgende fagter:

for at hjælpe

Venstre næve under
bagsiden af højre
hånd som føres op til
brystet

Alle engle er

Hebr 1,14

Håndfladerne holdes
sammen og åbnes
derefter.

Vift forsigtigt med armene som vinger

tjenende ånder Peg opad
der sendes ud

3

Højre hånd holdes
over øjnene og der
spejdes op fra højre til
venstre

Forstå bibelhistorien

Hvor tager min engel hen?
Læs de følgende sætninger højt en af
gangen, og giv tid til svar.
1. Jeg er ude at køre med min familie, der er meget trafik. Hvor er min
engel?
2. Bedstemor er meget syg, hun hoster
meget og har feber. Hvor er hendes
engel?
3. Jane leger med sin killing, den stikker
af mod den store vej og Jane løber
efter. Hvor er Janes engel?
4. Susannes familie er på vej i kirke. Hvor
er deres engle?
5. Katja og hendes mor er ude at købe
ind i en stor butik, Katja stopper op for
at kigge på noget legetøj. Katja opdager, at hendes mor ikke er ved siden af
hende. Hvor er Katjas engel?

20

Tilbagemelding
Giv dem tid til at svare, når du spørger:
Hvor var skytsenglene under alle
disse situationer? (Sammen med hver
enkelt person) Hvor er jeres skytsengle lige nu? Hvordan ved I det?
(Hos mig. Vi tror på det, fordi Gud har
lovet det).
Ja, Gud elsker os så højt, at han
giver os en særlig engel, som er
hos os hele tiden. Hvad tror I jeres
skytsengel gør for jer? (beskytter os,
holder øje med os, leder os, etc.) Lad
stoppe op og takke Gud for vores
skytsengle. Husk vores tema:
Gud sender engle for at hjælpe
os

Sig det med mig.
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Brug bibelhistorien

Engle stav
Forbered en kopi af engle mønstret til
hvert barn, og klip det ud for de yngste
børn i forvejen. Lim en pind på bagsiden
af englen, så den kan bruges som dukke.
Lad børnene pynte englene med glitter
eller farvelægge dem.
Tilbagemelding
Giv dem tid til at svare, når du spørger:
Hvilke gode nyheder kan vi dele i
dag? (De gode nyheder om Jesu fødsel
og hans engle budbringere) Brug jeres
engle stave til, at fortælle jeres

venner om englene, som kom med
budskab til Maria, Josef og hyrderne, og den skytsengel som vogter over jer. Lad os dele den gode
nyhed om Guds engle budbringere
og lad os fortælle andre, at Gud
også elsker dem.
Og denne uge skal vi huske:
Gud sender engle for at hjælpe
os

Medbring:
• Engle mønster (se bag i
hæftet)
• Tyndt hvidt
karon
• Sakse
• Lim
• Pinde
• Glitter
• Tegnegrej

Sig det med mig en sidste gang.

Afslutning
Sig: I dag har vi lært om Guds englebudbringere og om,
hvordan de hjælper os i dag. Lad os sige Gud tak for hans
engle.
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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

Guds sendebud
Ugens tekst
og referencer
Matt 1,18-25.
Luk 1,26-38 og
2,8-14.
Den store Mester,
kap. 3.

Huskevers
”Alle engle er …
tjenende ånder, der
sendes ud for at
hjælpe.“ (Hebr 1,14)

Tema
Gud sender sine
engle for at hjælpe
os.
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Kan ud lide at høre godt nyt? For længe siden var der nogle engle, som kom med nogle
meget gode nyheder til nogle helt særlige mennesker.

Englen Gabriel skyndte sig ned til jorden.
Han vidste lige nøjagtig, hvor han skulle
hen. Han skulle til en lille by der hed
Nazaret. Og han vidste helt præcis hvem
han skulle tale med der, det var en helt
særlig pige, som hed Maria, og han vidste præcis, hvad Gud ville have ham til at
sige til hende.
”Maria,“ sagde
Gabriel blidt. ”Herren
har velsignet dig, og
er med dig.“
Maria var meget
forbavset og forvirret!
Hun havde aldrig set
en engel før. ”Frygt
ikke Maria“ sagde
Gabriel, ”Gud er fornøjet med dig.“
”Du vil føde et
barn,“ forkyndte
Gabriel. ”Og du skal
kalde ham Jesus, og
folk vil kalde ham
Guds søn.“
Efter at Gabriel var
færdig med at forklare tingene, sagde
Maria: ”Lad det ske,
som du har sagt.“
Næsten samtidig
sendte Gud et budskab til Josef. En smuk
engel viste sig for ham i en drøm.
”Tag Maria til hustru,“ sagde englen.
”Hun vil føde en søn, og du skal kalde
barnet Jesus. Han skal frelse sit folk fra
deres synder.“
Josef vågnede, satte sig op i sengen og
gned øjnene: ”En engel!“ Josef tænkte:

”Gud sendte en engel til mig! En engel!“
Efter Jesus var blevet født sendte Gud
en engel ned til hyrderne, som lå og så
efter deres sovende får.
Én engel viste sig først og talte, men
det strålende lys omkring englen skræmte
hyrderne. ”Vær ikke bange!“ sagde englen. ”Jeg bringer jer gode
nyheder! Jeres
frelser blev
født i dag, i
Betlehem!“
Pludselig
fyldtes hele
himlen med
musik, mere
smuk end
noget de nogensinde havde
hørt.
Englene sang
”Ære være Gud
i himlen, og på
jorden fred“
Da den
glædelige
musik sluttede,
forsvandt det
strålende lys
op i skyerne, englenes koncert for at annoncere Jesu fødsel var slut. Englekoret
skyndte sig tilbage til himlen, hvad ville
mon blive det næste særlige arbejde Gud
havde til dem?
Engle er altid parate til at arbejde for
Gud, til at holde øje med Guds folk, til at
tage sig af dig og mig.
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Leg og lær
Lørdag
Læs bibelhistorien sammen. Øv huskeverset hver dag på følgende måde:
Alle engle er

Vift forsigtigt med
armene som vinger

tjenende ånder

Peg opad

der sendes ud

Højre hånd holdes over øjnene
og der spejdes op fra højre til
venstre

for at hjælpe

Venstre næve under bagsiden af højre
hånd som føres op til brystet

Hebr 1,14

Håndfladerne holdes sammen og åbnes
derefter.

Søndag
Opmuntrer dit barn til at bruge englestaven, som de har lavet
i sabbatskolen/Bibelklubben, til at fortælle andre det glade
budskab om Jesus og englene. (Eller tegn et billede af en
engel og farvelæg det. Klip den ud og klister den på en pind).
Mandag
Læs Matt 1,18-26; Luk 1,26-38 og 2,8-14. Spørg: Hvem
aflagde englene besøg hos? Hvilket budskab kom de med?
Hvordan reagerede menneskene vi hører om på, at der pludselig stod en engel foran dem? (de blev bange, overraskede)
Hvad er din skytsengels særlige job?

bibelhistorie han/hun kan komme i
tanke om. Hjælp hinanden med at
finde og tælle dem.
Syng nogle sange om engle og
sig Jesus tak for dem

Onsdag
Hjælp dit barn med at lave en megafon ved
at rulle et A4 ark papir sammen til en vaffelform. Sæt den sammen med tape på siden
og spørg: Har du lyst til at hviske det til
folk, hvis du har noget godt at fortælle
dem, eller har du mere lyst til at råbe
det?
Giv dit barn lov til at marchere rundt med hans/hendes
megafon et stykke tid og råbe ”Jesus elsker mig!“
Torsdag
Spørg dit barn: Hvad fortalte englen Josef og Maria, at de
skulle kalde deres barn? (Jesus) Navnet Jesus betyder én, som
redder en masse mennesker fra deres skyld. Fortæl dit barn
om, hvorfor han/hun kom til at hedde det han/hun hedder
og forklar, hvad navnet betyder (hvis du kan.).
Fredag
Hjælp til i hele familien med at opføre et skuespil om, hvordan englene kom til Maria, Josef og hyrderne, i aften til jeres
andagt. Få dit barn til at lyse med en lommelygte på den, der
spiller engel. Syng evt.en julesang når I når dertil, at englene
besøger hyrderne med et stort sangkor.
Snak sammen om episoder, hvor I tror der har været englevagt, som beskyttede jeres familie.

Tirsdag
Leg en leg med dit barn hvor han/hun skal hoppe, for hver
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