LEKTIE
År B
1. kvartal
Lektie 3

Den første julesang
Ugens tekst og referencer:
Luk 2,8-14.
Den store Mester, kap. 4.

Huskevers:
”Alle gode… gaver kommer fra oven.“ (Jak 1,17)

Hovedformålet er, at børnene …
Ved, at Jesus er Guds dyrebare gave til dem.
Føler glæden ved at takke Gud for Jesu fødsel, på samme måde som englene gjorde.
Viser det, ved at synge sange, som takker Gud, fordi han lod Jesus blive født.

Tema:

Jesus er Guds dyrebare gave til os.

Parat til at undervise
Bibelhistorien kort fortalt
Der kommer en glædesstrålende engel
ned fra himlen og fortæller hyrderne ved
Betlehem, at Jesus er blevet født og viser
dem, hvordan de kan finde frem til ham.
Hyrderne er forbløffede. Der kommer
flere engle til, og de stemmer alle i den
smukkeste sang for hyrderne. Først bliver
hyrderne bange, men da de hører sangen, fyldes de med glæde.
Dette er en historie om…
Englene gav udtryk for deres glæde over,

34

at Jesus var blevet født, ved at synge for
hyrderne. Vi glemmer tit at takke Gud
rigtig for, at han lod Jesus blive født og
dø for vores skyld. Vi må også give udtryk for vores glæde og synge takkesang
til den eneste, som kan gøre vores frelse
til en realitet.

Til læreren
”Mennesket ved det ikke, men meddelelsen fylder himlen med jubel. De hellige
væsener fra lysets verden bliver draget
mod jorden, fyldt med en oprigtig dyb
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Programoversigt
Program

Minutter

Aktiviteter

max
10 min.

A. Papir engle

Materialer

Velkomst
1

Leg og lær
aktiviteter

B. En Hyrdestav
C. Får i folden

*
2

3
4

Sang og bøn

max
10 min.

*Sang og bøn kan bruges når
som helst i programmet

Bibelhistorie

max
20 min.

Oplev bibelhistorien

Udklip af engleskabelon (se bag i
hæftet)
Piberensere, et stykke rødt stof eller
papir, bånd.

Huskeverset

Bibelsk tid udklædning og englekostumer
Bibel

Forstå
bibelhistorien

max
15 min.

Sange om Jesus

Sangbøger

Brug
bibelhistorien

max
15 min.

At dele vores sang

Sangbøger

og omsorgsfuld interesse. Hele verden er
et lysere sted pga. hans tilstedeværelse.
Ovenover bakkerne ved Betlehem har
der samlet sig en utallig skare engle. De
venter på signalet til at videregive det
glade budskab til verden. Hvis lederne
i Israel havde været tro overfor deres
overbevisninger, havde de nok deltaget i
lovprisningen over Jesu fødsel. Men nu er
det for sent.“
”Hele marken var oplyst af den strålende glans fra Guds hærskare. Verden
blev rolig og tavs og himlen stoppede op
og lyttede til sangen:

Ære være Gud i det højeste, og på
jorden fred, i mennesker som har Guds
velbehag.“
”Åh hvis verden bare kunne genkende
den sang! Den erklæring der blev givet
der, det gældsbevis der blev strøget.
Den vil forblive til tidernes tid og give
genklang til verdens endeligt“ (Den store
Mester, kap.4)

Forslag til dekoration
Tilføj en engleskare til jeres opsætning.
(Se ”Leg og lær“ aktivitet 1) Hæng evt.
engle ned fra loftet over stalden.
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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.

Medbring:
• kopier af
engle (se
bag i hæftet)
• sakse
• glimmer lim
eller andre
dekorations
og tegne
ting
• blyanter
• hvid tråd
eller garn
• hullemaskine

A. Papir engle
Giv alle børn en kopi af engleskabelonen og lad dem udsmykke den. Hjælp dem
med at skrive deres navn på englen og lave et hul i toppen, så I kan trække en
snor eller tråd igennem og hænge englene ned fra loftet.
Tilbagemelding
Giv tid til kommentarer, mens du siger: Guds engle hjælper ham og er budbringere for ham. Hvordan tror I de hjalp Maria og Josef, da de var på
vej til Betlehem? Det er rigtigt. Gud sendte engle til at passe på Maria
og Josef ligesom Gud sender engle til at passe på os i dag. Da Jesus
blev født sendte Gud engle til nogle mennesker for at fortælle dem
om Jesu fødsel og synge glædessange. Er I glade for, at Jesus blev født?
Hvordan ville I have det, hvis der kom engle til jeres hus sang? Eller
hvis de kom til kirken? Engle hjælper os med at huske, at:
Jesus er Guds dyrebare gave til os
Sig det med mig.

Medbring:
• tre piberensere til hvert
barn
• et smalt stykke rødt stof
eller papir
bånd pr barn

B. En hyrdestav
Det er en god idé at have flere voksne medhjælpere til denne aktivitet. Uddel materialerne. Sig: Tag de tre piberensere og sno dem sammen til én stang.
Vis det. Når alle har gjort det, skal staven bøjes i en J form og båndet bindes fast
lige efter buen. Vend den så spidsen er nedad, hold den op og vis børnene mens
du siger: Sådan ser en hyrdestav ud. Hyrden bruger staven til at lede fårene og støtte sig op ad, når han arbejder i engene, hvor fårene går. I
vores bibelhistorie i dag skal vi høre om nogle hyrder, som en nat lå og
vogtede deres får.
Giv børnene besked på at lægge deres hyrdestav væk, indtil de skal hjem.
Tilbagemelding
Giv børnene tid til at komme med kommentarer og sig: Hvordan tror I det
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ville være, at vogte får? Hvordan ville I have det, hvis I talte jeres får
og der manglede et lille lam? Hvad ville I så gøre? Tror I det er et let
eller svært job, at passe på får? Hvorfor? En nat for meget længe side
var der nogle hyrder som lå og passede på deres får og lærte, at:
Jesus er Guds dyrebare gave til os
Sig det sammen med mig.

C. Får i folden
Sig: Lad os lege en leg med hyrder og får. Får har unger der hedder
lam. Lam er meget glade for at hoppe og løbe rundt, men fåremor vil
helst have dem tæt på, så de ikke kommer galt af sted eller farer vild.
De fleste hyrder bruger en fold til deres får og lam om natten, der er
det mere sikkert og trygt for dem. Lav en del af rummet til fårefold.
Lad os lege at I er de små lam der løber og hopper omkring og de
voksne her er hyrder, som skal prøve at fange lammene og sætte dem
tilbage i fårefolden. Når jeg siger ”løb“ lader I som om I er små lam,
der løber og hopper rundt i engen.
Sig ”løb“ og lad børnene løbe rundt i rummet indtil de alle er fanget af de voksne, og ført ind i det sted I har bestemt er fårefolden.
Tilbagemelding
Giv børnene lov til at svare mens du siger: Sikke stærkt I kunne løbe og sikke
gode lam I er. Vi har mange hyrder her i dag, men normalt er der kun
én hyrde til at passe på mange får og lam. Kunne I godt tænke jer at
skulle passe på en hel flok får og lam? Tror I det er let, at være hyrde?
Hvorfor?
I bibelhistorien i dag hører vi om nogle hyrder, som lå og passe deres
får en nat da de lærte, at:
Jesus er Guds dyrebare gave til os
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). 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)
I nat blev Jesusbarnet født (Syng og mal, nr. 22)
Se den lille Jesus der (Syng og mal, nr. 48)
Mission
Brug historien fra Børnenes missionshistorie eller en anden historie, som du har
mulighed for at bruge. Sig: Jesus er Guds dyrebare gave til os. Vi ved, at
de missionærer der er ude i andre lande også er taknemmelige for
Jesus. Missionshistorien handler om_______________ i dag.
Kollekt
Sig: Jesus er Guds dyrebare gave til os. Gud elsker os så højt, derfor vil vi også
give vores gaver til ham. Lad os synge en kollektsang, mens vi samler ind.
Bøn
Sig: Jesus er Guds dyrebare gave til os. Vi kan vise, at vi elsker ham,
ved at takker Gud fordi han har givet os Jesus.
Lad børnene gentage efter dig og sig: Tak Gud, fordi du sendte Jesus,
den mest dyrebare gave af alle, til os. Amen.

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

Bibelhistorien

Oplev bibelhistorien
Rolleliste
• Maria og Josef
• Engle med vinger
• Hyrder med hovedbeklædning
• Gabriel
Lav et område i rummet til stald, eller
brug det I muligvis allerede har sat op, og
start historien der.
Bestem et andet sted i rummet hvor
hyrderne skal sidde og holde øje med
deres får. Lad børnene lytte til historien
og spille deres rolle, som du læser op for
dem og beskriver hvad de skal gøre. Det
er muligvis nødvendigt, at du hjælper og
opmuntrer dem lidt i begyndelsen. Få
nogle voksne til at hjælpe om nødvendigt.
Læs eller fortæl historien
Maria og Josef er i stalden; der er engle
samlet rundt om krybben, som Jesus ligger i, og hyrder der sidder på en bjergskråning i det fjerne.
Englene så spændte til, da Jesus blev
født i stalden. De så, hvordan hans mor
Maria forsigtigt svøbte et tæppe omkring ham og lagde ham i krybben. Men
ingen andre i hele verden vidste noget
om det fantastiske, der lige var sket. Der
var ingen andre til at byde den nyfødte
konge velkommen. Englene ville så gerne
dele deres glæde med nogen, men alle i
Betlehem lå og sov. Hvem kunne de dele
deres lykke med?
[Hyrderne sidder i en rundkreds]. Den nat
sad der nogle hyrder på marken og passede på deres får. De havde lige samme
nat talt om det løfte, som Gud engang
for så længe siden havde givet dem om,
at han ville sende en frelser. Og de havde
bedt om, at han måtte komme snart.
Englene så også efter hyrderne, li-

gesom hyrderne så efter fårene, og
de vidste, hvem de ville fortælle om
Jesusbarnet.
Lige pludselig så hyrderne et stærkt
lys og en engel der kom ned fra nattehimlen. [En engel står foran hyrderne med
armene hævet.] De havde aldrig set noget
lignende og blev meget forskrækkede!
De holdt hænderne for øjnene, for ikke
at blive blændet af lyset. [Hyrderne holder
hænderne for øjnene.] Så hørte de englen
sige:
”Vær ikke bange. Jeg er kommet for
at fortælle jer den glædeligste nyhed,
I nogen sinde har hørt. I nat er jeres
Frelser, Kristus, der er Herren, blevet
født i Betlehem. Tag derhen. I vil finde
ham svøbt i et tæppe og liggende i en
krybbe.“
[Alle engle kommer.] Lige pludselig kom
der flere engle, end den ene, der havde
talt til hyrderne. Himmelen lyste op af
hundredvis af strålende engle. De sang
så hyrderne aldrig havde hørt noget lignende og hyrderne sad forbløffede og
kiggede og lyttede.
[Englene løfter armene i vejret og ”synger.“] ”Priset være Gud i Himlen, og fred
på jorden hos dem, der har hans velbehag!“ sang englene glade. De var lykkelige for at kunne dele det glade budskab
om Jesu fødsel. Den smukke sang kom
fra deres hjerter som strømmede over af
glæde. Det var en lovprisnings- og takkesang for den største gave af alle, Jesus.
Vi vil også synge takkesange til Gud
fordi han sendte sin søn, den mest dyrebare gave til os. Det er den virkelig grund
til, at vi fejrer Jesu fødsel.

Medbring:
• Bibelsk tid
udklædning
• Englekostumer

Husk:
Jesus er Guds dyrebare gave
til os

Sig det med mig.
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Huskeverset
Medbring:
• En bibel

Huskeverset
Slå op til Jak 1,17og sig: Her finder vi huskeverset i Guds Ord, Bibelen. Læs verset
højt og lær dem følgende:
Alle gode gaver

(lad som om I holder en gave)

kommer fra oven (peg op)
Jak 1,17.

(luk håndfladerne
sammen og åben
igen, som en bog)

Gentag verset og fagterne til I kan det
udenad.

3

Forstå bibelhistorien

Sange om Jesus
Medbring:
• Sangbøger
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Giv dem tid til at svare, når du spørger:
Hvilke sange kender I, der fortæller om Jesu fødsel? (Et barn er født
i Betlehem, Barn Jesus i en krybbe lå,
Dejlig er jorden osv.) Hvad fortæller de
sange os om Jesus? (At han blev født i
Betlehem, at han lå i en krybbe, at han er
Guds søn, at mange engle sang for ham,
at han er vores frelser etc.) Spørg: Er det
glade sange? (ja!) Kender I andre
sange om Jesus? Hvilken er den allerbedste? Udvælg de to børnene bedst
kan lide at synge, og noter dem ned.

Tilbagemelding
Spørg: Hvornår synger I? I hvilke
situationer? (Når jeg er glad, i
Bibelklubben/sabbatskolen etc.) Synger
I når I er glade, eller for at blive i
bedre humør? (Begge dele.)
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4

Brug bibelhistorien

At dele vores sang
Lav en aftale med vedkommende, som
står for gudstjenesten i kirken, om at
børnene kommer og synger en eller
to sange om Jesus for dem, om muligt
samme dag. Sig: Lad os øve os på de
to sange I valgte. Senere vil vi opføre dem for de voksne i kirken, så
lad os øve dem, så vi kan dem rigtig
godt. Øv de to sange grundigt med børnene. Mind dem om at vise deres glæde
mens de synger.
Tilbagemelding
Giv dem tid til at svare, når du spørger:
Hvad synes I om at synge sangene

for andre? Hvad tror I de vil synes
om det? Vil det gøre dem glade?
Har I lyst til at fortælle andre om
Jesus? Synes I sangene er en god
måde at fortælle om ham på? Lad
os huske på, at vi ønsker at dele
vores sange med andre, fordi vi lovpriser og takker Gud for hans gave
til os, når vi gør det.

Medbring:
• Sangbøger

I denne uge husker vi, at:
Jesus er Guds dyrebare gave
til os

Sig det med mig endnu en gang.

Afslutning
Syng en kort afslutningssang.
Få børnene til at gentage efter dig og sig: Tak Gud, fordi du har
givet os Jesus, som er den mest dyrebare gave af alle. 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 første julesang
Ugens tekst
og referencer
Luk 2,8-14.
Den store Mester,
kap. 4.

Huskevers
”Alle gode… gaver
kommer fra oven.“
(Jak 1,17)

Tema
Jesus er Guds dyrebare gave til os.
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Hvad gør du, når du oplever noget helt fantastisk? Fortæller du det til andre? Får du nogensinde lyst til at give dig til at synge?

Den nat Jesus blev født var en helt speciel
nat for himlens engle. De så spændte til,
da Jesus blev født i stalden. De så, hvordan hans mor Maria forsigtigt svøbte et
tæppe omkring
ham og lagde ham i
krybben. De kunne
slet ikke holde det
for sig selv. Gud
havde lige givet
hele verden sin dyrebare søn i gave.
Det var helt fantastisk!
Men der var
overhovedet ingen
andre der vidste
det. Der var ikke
nogen til at byde
den nyfødte kongesøn velkommen.
Englene ville så
gerne dele deres
store glæde med
nogen, men der var
helt stille overalt i
Betlehem, for alle lå og sov. Men de var
nødt til at fortælle det til nogen. Hvem
kunne de fortælle det til?
Den nat var der nogle hyrder som lå på
en bakkeskråning i nærheden af Betlehem
og vogtede over deres får. De havde lige
ligget og talt om det store løfte Gud
havde givet dem engang for længe siden.
De vidste, at Gud ville sende en frelser,
som han havde lovet, og de bad om, at
han måtte sende ham snart.
Pludselig så englene et blændende lys.
De havde aldrig før set noget lyse så kraftigt om natten før, og de blev bange. De

hørte en stemme og så op, og foran sig
så de en engel, som stod strålet i lys.
” Vær ikke bange“ sagde englen. ”Jeg
er kommet for at fortælle jer den glædeligste nyhed, I
nogen sinde har
hørt. I nat er jeres
Frelser, Kristus, der
er Herren, blevet
født i Betlehem.
Tag derhen. I vil
finde ham svøbt
i et tæppe og liggende i en krybbe.“
Og pludselig var
himlen lyst op af
hundredvis af strålende engle. De
sang som hyrderne
aldrig havde hørt
noget lignende
og hyrderne sad
forbløffede og kiggede og lyttede.
”Priset være
Gud i Himlen, og fred på jorden hos dem,
der har hans velbehag“, sang de.
Englene var så lykkelige over at dele
budskabet om Jesu fødsel. Deres smukke
sang strømmede fra deres hjerter, som
flød over af glæde. Det var glædessang
som takkede for den underfulde og dyrebare gave, at Gud havde sendt sin søn
til os.
Og det var den allerførste julesang.
I dag synger vi stadig sange om Jesu
fødsel og vi takker Gud for hans dyrebare
gave. At han sendte sin egen søn, Jesus,
til os.
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Leg og lær
Lørdag
Læs bibelhistorien sammen. Øv huskeverset hver dag på følgende måde:
Alle gode gaver

(lad som om I holder en gave)

kommer fra oven (peg op)
Jak 1,17.

(luk håndfladerne sammen og
åben igen, som
en bog)

Søndag
Hjælp dit barn med at give sin engel
fra Bibelklubben/sabbatskole til én,
som ikke var til gudstjeneste i dag,
for at minde den person om, at Jesus
er Guds dyrebare gave til os.
Hjælp dit barn med at fortælle eller
læse bibelhistorien for denne person og
bed for ham/hende i dag.
Mandag
Hjælp dit barn med at lave en gave som det kan give til én I
kender. Hjælp det med at fortælle denne person om, at Jesus
er Guds dyrebare gave til os. Tak Gud, fordi han sendte sin
dyrebare søn, Jesus, til os.
Tirsdag
Hjælp dit barn med at læse billederne i bibelhistorien og
tælle hvor mange; hyrder, får, engle og engle der er, samt
hvor mange dyr der er i stalden. Tak Jesus fordi han har skabt
dyrene.

Onsdag
Hjælp dit barn med at lave et får, der kan minde jer om bibelhistorien. Klip en lang oval krop, en lille trekant til
hoved og fire lange tynde rektangler til benene.
Sæt stykkerne sammen og lim vat ovenpå. Tegn
øjne, næse og mund med en sort tusch. Sig Jesus
tak for hyrderne, som tilbad og lovpriste Jesus, da
han blev født.
Torsdag
Klip en kæde af engle i papir som kan minde dit
barn om, at englene sang ved Jesu fødsel. (Fold et
stykke papir mange gang og tegn omridset af en
engel forrest. Klip rundt om det. Vær forsigtig med
ikke at klippe alt væk der, hvor papiret er foldet. Fold papiret ud og vis dit barn den fine kæde af engle.) Sig Jesus tak
for englene som passer på og ser efter os, ligesom de så efter
Jesusbarnet.
Fredag
Tal sammen om dit barns fødsel, vis billeder og fortæl, hvor
det blev født. Syng evt.nogle sange om Jesu fødsel sammen.
Tak Gud for Jesus og for den glæde dit barns fødsel har fyldt
jeres liv med.
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