LEKTIE
År B
1. kvartal
Lektie 5

Fødselsdagsgaver til
Jesus
Ugens tekst og referencer:
Matt 2,1-2 og 10-11.
Den Store Mester, kap.6.

Huskevers:
”Gud elsker en glad giver.“ (2 Kor 9,7)

Hovedformålet er, at børnene …
Ved, at de kan tilbede Jesus ved at give ham gaver, ligesom de visemænd gjorde.
Føler glæde over at de kan tilbede Jesus på samme måde som vismændene.
Viser det ved at give af det de har i gaver til Jesus.

Tema:

Vi tilbeder Jesus, når vi giver af vores gaver til ham.

Parat til at undervise
Bibelhistorien kort fortalt
Nogle vismænd fra Østen ser en speciel
stjerne på himlen, som leder dem til
Jesusbarnet i Betlehem. De rejer meget
langt for at finde ham og da de kommer frem, tilbeder de Jesus og giver ham
gaver. Hans mor er meget overrasket og
forbløffet og gemmer alle ord og indtryk
i sit hjerte.

gav ham vidunderlige og sjældne gaver.
Det var nogle unikke gaver, som han
aldrig kunne have fået hverken fra hyrderne eller nogen fra Josef eller Marias
familie. Vi kan også tilbede Jesus og give
ham vores gaver og os selv til ham. Vi
giver af vores gaver til Jesus, når vi fortæller ham, at vi elsker ham.

Til læreren
Dette er en historie om…
De vise mænd tilbad Jesus alt imens de
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”De vise mænd fra Østen var filosoffer.
De tilhørte et stort og meget indflydel-

5
Programoversigt
Program

Minutter

Aktiviteter

max
10 min.

A. En overraskende stjerne

Materialer

Velkomst
1

Leg og lær
aktiviteter

B. Pak en pakke

C. Gaver til de trængende

Hvidt papir, hvide farveblyanter,
vandfarver, pensler, gamle t-shirts
Stor kasse, hvide mærkater, farveblyanter, tuscher eller blyanter, klistermærker, tape
Repræsentant for lokalt hjælpearbejde

*
2

Sang og bøn

max
10 min.

*Sang og bøn kan bruges når
som helst i programmet

Bibelhistorie

max
20 min.

Oplev bibelhistorien
Huskeverset

3

4

Bibelsk tid udklædning, tre indpakkede gaver, babydukke, stjerne, bord
Bibel

Forstå
bibelhistorien

max
15 min.

Hjertets gave

Store hjerteskabeloner til at klippe
ud (se bag i hæftet), farveblyanter
eller tuscher, glitter, lim, engleklistermærker.

Brug
bibelhistorien

max
15 min.

Krydrede gaver

Kanelstænger eller blomster der dufter sødt, farverige bånd

sesrigt samfundslag som bestod af bl.a.
adelsmænd. Denne gruppe udgjorde de
lærde og mest velstående i deres nation.
Der var mange blandt dem, som udnyttede folks godtroenhed, men andre
var ærlige mænd, som studerede naturens tegn og varsler om fremtiden, og
som blev hædret for deres integritet og
visdom. De tre vismænd der kom til Jesus
var sådanne mænd.“
”De hellige tre konger var nogle af
de første der bød Frelseren velkommen.
Deres gave var den første der blev lagt
for hans fødder. Og hvilket privilegium
det var for dem at tjene gennem denne
gave.

Gaven fra et hjerte der elsker, glæder
Gud sig ved at løfte op og udnytte til
fulde i tjenesten for ham. Hvis vi giver
vore hjerter til Jesus, giver vi også vores
gaver til ham. Vores guld og sølv, vores
mest dyrebare jordiske ejendele, vores
højeste mentale og spirituelle gaver vil
blive frit overgivet til ham, som elsker os
og som gav sig selv for os.“ (Den Store
Mester, kap. 6.)

Forslag til dekoration
Tilføj billeder og figurer af de tre vise
mænd og de gaver de bragte med sig til
jeres staldhjørne.
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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. En overraskende stjerne
Medbring:
• Hvidt karton
• Hvide farveblyanter
• Vandfarver
• Pensler
• Gamle t-shirts
til at beskytte
børnenes tøj

Medbring:
• Stor æske
eller kasse
• Mærkater til
kasserne til at
skrive adresser på
• Farveblyanter,
tuscher eller
blyanter
• Klistermærker
• Tape
• Ting, som
børn kunne
bruge (tøj, legesager, skolesager etc.)
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Forbered kartonet ved at tegne en masse små stjerner med det hvide farvekridt på
det hvide karton og lav én stjerne større end alle de andre. Når børnene maler på
kartonet med vandfarverne, vil stjernerne komme til syne!
Sig: I dag skal vi lave et overraskelsesbillede. Vi vil skiftes til at lægge
noget farve på dette stykke hvide papir, så alle er med til at tegne billedet. Lad os se hvad der sker!
Lad børnene skiftes til at male på kartonet med vandfarven, så alle er med til at
opleve, hvad der sker med billedet.
Tilbagemelding
Giv børnene tid til at svare, når du spørger: Hvad skete der, da I tegnede på
det hvide stykke papir? (Der dukkede stjerner op) Var der nogen stjerner
der adskilte sig fra de andre? Hvilken? Hvad ville I tænke, hvis I så en
stor skinnede stjerne på nattehimlen? Hvad ville I gøre? I bibelhistorien i dag skal vi høre om en helt speciel stjerne. Denne stjerne ledte
nogle mennesker med gaver til Jesus. Det minder om vores tema i dag,
som siger at:
Vi tilbeder Jesus, når vi giver af vores gaver til ham.
Sig det med mig.

B. Pak en pakke
Sig: Mange børn er ikke så heldige som os. De har ikke så meget tøj,
eller så mange legesager. Jeg har fundet nogle ting frem, som, som
nogle børn måske kunne bruge. Kan I hjælpe mig med at pakke det i
kassen? Lad børnene hjælpe med at pakke kassen og hjælpe med at pynte den
med tegninger.
Tilbagemelding
Giv børnene tid til at svare når du spørger: Hvad synes I om vores gavekasse?
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Har vi pakket nok ting i den? Det er rart at vide, at vi kan give ting
til nogen, som har brug for det. Når vi hjælper andre, hjælper vi også
Jesus.
Hver gang vi giver penge til indsamlinger her i kirken, giver vi en
gave til Jesus.
Husk på at
Vi tilbeder Jesus, når vi giver af vores gaver til ham.
Sig det sammen med mig.

C. Gaver til de trængende
Indbyd en repræsentant for noget lokalt hjælpearbejde i jeres kirke til at komme
og fortælle om deres arbejde og om de mennesker de hjælper. Hvis der er noget,
som børnene kan gøre (give aflagte legesager og for småt tøj el. lign), så lad dem
høre om det, så de føler, at de også vil kunne gøre noget.

Medbring:
• Repræsentant
for lokalt
hjælpearbejde

Tilbagemelding
Sig: Lad os sige tak til (sig repræsentantens navn) fordi han/hun kom og
fortalte os om, hvordan man kan hjælpe andre. Hvordan har I det med,
at I har mulighed for at kunne give noget til andre? Hvorfor? Er det
kun når det er jul, vi skal give gaver? Hvordan kan vi hjælpe mennesker der har brug for det i løbet af året også?
Lad os minde hinanden om, at:
Vi tilbeder Jesus, når vi giver af vores gaver til ham.
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
Tre vise mænd (Syng og mal, nr. 54)
Hvad skal jeg ønske (Syng og mal, nr. 17)
Ved du, hvorfor glæden er i mig? (Syng med, nr. 14)
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)
Mission
Sig: Vi tilbeder Jesus, når vi giver vores gaver til ham. Vi ved også at
missionærerne som er udsendt til andre lande, er Gud taknemmelige for de gaver de modtager. Brug historien fra Børnenes missionshistorie
eller en anden historie, som du har mulighed for at bruge.
Kollekt
Sig: Vi tilbeder Jesus, når vi giver vores gaver til ham.
Få børnene til at gentage efter dig når du siger: Kære Jesus, tak fordi vi
har mulighed for at give gaver og hjælpe andre mennesker i verden.
Amen.
Bøn
Opmuntre børnene til at dele bede emner og bede for hinanden. Få frivillige
til at bede højt. Foreslå nogle enkle bønner som f.eks.: Tak Jesus, fordi du
elsker os. Amen.
Få alle til at sige en lille bøn højt, hvis de har lyst.
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2

Bibelhistorien

Oplev bibelhistorien
Sceneopsætning
• Hjørne med staldscene.
• Rekvisitter
Læg tre indpakkede gaver på et bord.
Tilføj en stjerne over krybben ved stalden, hvis I ikke allerede har sat én op,
den må gerne være oplyst, hvis det er
muligt. Hvis ikke det er muligt, så lav en
stjerne i folie eller pap og sæt på en lang
stav, som de visemænd kan bære så de
altid har stjernen foran sig.
Medvirkende
• Vismænd
• Ekspedient på markedspladsen
• Maria, Jesusbarnet og Josef
Scenen er sat
Maria og Josef, iklædt bibelsk tid udklædning, står eller sidder ved krybben
og hviler sig. Jesusbarnet (dukke) ligger
i krybbe. De tre vismænd, også iklædt
bibelsk tid udklædning, kommer ind i
rummet fra modsatte side af stalden. Tæt
derpå står bordet med de tre indpakkede
gaver og ekspedienten står bag bordet.
Læs eller fortæl historien
Den nat Jesus blev født var der nogle
stjernetydere langt, langt væk, i et helt
andet land, som studerede himmelen
[De vise mænd kigger op.] De havde holdt
øje med himmelen i mange år og kendte
den ud og ind og vidste hvor hver enkelt
stjerne hørte til. Men den nat var der
noget anderledes ved himmelen. De pegede ivrigt mod himlen. [De vise mænd
peger opad.]
Der, lige dér, var der en stor, skinnede
stjerne, som aldrig havde været der før.
Det var en stjerne som varslede, at der
var blevet født en ny konge. De ville

tage af sted for at tilbede ham med det
samme. [Vismændene snakker og siger til
hinanden ”Vi må tage af sted“… osv. ]
Men vismændene kunne ikke tage
af sted uden gaver. [Vismændene går
hen til bordet og ”køber“ de tre indpakkede gaver af ekspedienten. De går tilbage
til deres hjørne og stiller gaverne fra sig.
Ekspedienten sætter sig ned.] De kiggede
efter de fineste gaver de kunne finde og
fandt: guld, det mest værdifulde metal,
røgelse; en meget sød duftende én af
slagsen og myrra; en meget værdifuld
parfume.
Da det igen blev nat undersøgte de
himlen en ekstra gang. [De vise mænd
peger mod himlen og nikker.] Og sandelig!
Stjernen var der endnu. Nu var de klar til
at tage af sted. De ville følge stjernen og
den ville føre dem til den nyfødte konge.
De satte sig op på deres kameler og
drog af sted. [Vismændene går langsomt
over til stalden og har hver en gave med.]
Når solen steg frem over den østlige horisont, forsvandt englen af syne. [Sluk for
stjernen, eller læg den væk.] Så lagde vismændene sig og sov. [De vise mænd lægger sig ned og ”sover“.] Men så snart det
blev mørkt og stjernen viste sig igen, var
de på vej og lod stjernen lede dem igen.
[De vise mænd vågner op. Stjernen tændes
eller holdes frem igen. Alle går langsomt
mod stalden igen.]
Nat efter nat gik på denne måde, for
det var en lang rejse til Betlehem fra det
fremmede land. Hver nat viste englestjernen sig for dem og ledte dem, lige indtil
de stod ud for stalden, hvor Jesus var
blevet født. [De vise mænd går op foran
stalden.]
Vismændene var så lykkelige over at
finde Maria og Jesusbarnet. De knælede
og tilbad Jesus. [De vise mænd knæler og
giver deres gaver til Josef og Maria.] Og

Medbring:
• Udklædningstøj fra
”Bibelens tid“
• Tre indpakkede gaver
• Babydukke
• Stjerne
• Bord
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Huskeverset
Medbring:
• Bibel

Huskeverset

fandt deres gaver frem og gav ham; guld,
røgelse og myrra.
Maria og Josef var forundrede og
glade. Det var Jesus’ første fødselsdagsgaver, og det var de perfekte gaver.

Slå op 2 Kor 9,7 og sig: Her finder vi huskeverset i Guds Ord, Bibelen. Læs verset
højt og vis fagterne:

Tilbagemelding
Giv børnene tid til at svare, når du
spørger: Har I noget der er lavet af
guld? (Sandsynligvis ikke.)
Hvorfor findes der så få ting der
er lavet af guld? (Fordi det er så dyrt.)
Hvorfor tror I vismændene havde
guld med til Jesus? (Så Maria og
Josef havde råd til at passe på og sørge
for Jesus; fordi guld er en gave der er
en konge værdig.) Hvilke ting har I
derhjemme, som dufter sødt? (Jeres
mors parfume osv.) Hvorfor tror I
vismændene gav Jesus røgelse og
myrra? (Det var værdifuldt og kunne
sælges for mange penge, så Josef og
Maria havde råd til at passe på og sørge
for Jesus; det er gaver som er værdifulde
og mægtige mennesker værdige.) Kan
I lide at give gaver til Jesus? Hvilke
gaver har I med til Jesus i dag?
Vores gaver er måske ikke dyre som
guld og parfume, men husk på at:

Gud

(peg op)

elsker

(kryds hænderne over hjertet)

en glad

(smil)

giver.

(lad som om I samler noget
op og giver frem mod
andre)

2 Kor 9,7

(fold håndfladerne sammen
og åbn dem, som om de var
en bog)

Gentag det indtil I kan det udenad.

Vi tilbeder Jesus, når vi giver
af vores gaver til ham.

Sig det med mig.

3

Forstå bibelhistorien

Hjertets gave
Sig: Vismændene havde dyre gaver
med til Jesus. Så dyre gaver kunne
hyrderne aldrig have råd til at
give. Men der findes en gave som
alle kan give Jesus, som ikke koster
penge. Er der nogen der kan for-
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tælle mig, hvad den gave kan være?
(Vores hjerter) Ja, det er rigtigt. Når
vi elsker Jesus, er det lige som at
give vores hjerte til ham. Det er
den mest dyrebare gave vi kan give
Jesus. Ønsker I at give jeres hjerter
til Jesus? Lad os lave nogle hjerter
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som kan minde os om, at vi giver
vores hjerter til Jesus, fordi vi elsker
ham. (Lad børnene lave og farvelægge
nogle hjerter, som de kan tage med
hjem.)
Tilbagemelding
Sig: Jeg er så glad for, at I ønsker at
give jeres hjerter til Jesus. Det er
en måde I kan sige til Jesus på, at I
elsker ham meget højt. Lad os hver

4

især, inde i os selv, sige til Jesus;
”Jeg giver mit hjerte til dig, Jesus.“

Husk vores tema:
Vi tilbeder Jesus, når vi giver
af vores gaver til ham.

Sig det med mig.

Brug bibelhistorien

Krydrede gaver
Sig: En af de gaver de vise mænd
havde med til Jesus, var et
meget sjældent og dyrt krydderi. Krydderier er noget man kan
bruge til at give smag eller farve til
maden. Nogle gange bliver krydderier brugt til, at få hjemmet til at
dufte godt med. Blomster kan også
dufte meget søde. Er der nogen der
kan fortælle mig navne på nogle
krydderier, eller blomster som dufter sødt? (kanel, karry, salt og blomster
som roser, tulipaner osv). I dag vil vi
hver lave en gave af krydderier eller
blomster til en særlig person, ligesom vismændene havde krydrede
gaver med til Jesus. Vores gaver
skal minde dem vi giver dem til om,
at Jesus er født. Tænk over hvem I
kunne tænke jer at give gaven til,
mens I laver den.

Medbring:
• Store hjerteskabeloner
til at klippe
ud (se bag
i hæftet),
hvori der
står: ”Jeg
giver mit
hjerte til
Jesus“
• Farveblyanter
eller tuscher
• Glitter
• Lim
• Klistermærker med
engle

Få nogle voksne til at hjælpe med at
lave kanelbundter eller buketter af blomster og bind dem sammen med nogle af
de smukke bånd.
Tilbagemelding
Sig: Nu har I en gave til én. Kanel
kan bruges til at give smag i varme
drikke som appelsinjuice eller man
kan male det (det hedder det, når man
maser det til helt fint pudder), og bruge
det i kager. De vise mænd havde
gaver med til Jesus. Vi kan følge
deres eksempel ved at give gaver
til dem, vi elsker, og ved at minde
dem om, at baby Jesus blev født.
Hvem vil I give jeres gaver til?
Hvad vil I fortælle om Jesus, når I
giver gaven? Når I fortæller andre
om Jesus, giver I også en gave til
ham, I giver af jer selv.

Medbring:
• Kanelstænger
eller blomster
der dufter sødt
• Farverige bånd

Afslutning
Få børnene til at gentage efter dig når du beder: Tak Gud, fordi du har givet os
Jesus, som er den mest dyrebare gave i verden. 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

Fødselsdagsgaver til Jesus
Ugens tekst
og referencer
Matt 2,1-2 og 10-11.
Den Store Mester,
kap. 6.

Huskevers
”Gud elsker en glad
giver.“ (2 Kor 9,7)

Tema
Vi tilbeder Jesus,
når vi giver af vores
gaver til ham.
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Har I prøvet at give nogen den perfekte fødselsdagsgave? Hvordan havde I det, da den person åbnede gaven og blev begejstret over den?

Den nat Jesusbarnet blev født kom englene og sang for hyrderne. Hyrderne var
de eneste der hørte englene, men de var
ikke de eneste der så dem.
Langt, langt derfra, i et helt andet land,
var der den nat nogle mænd der studerede himmelen. De havde holdt øje med
nattehimlen i mange år og vidste hvor
hver eneste stjerne burde være, men den
nat var der noget der ikke var som det
plejede. Dér, lige dér, var det som om der
var kommet en ny, meget klar og strålende stjerne, som man aldrig før havde set.
Mændene vidste det ikke, men det de
kiggede på, var det store kor af engle,
som sang for hyrderne. Efter sangen var
englene langsomt forsvundet længere og
længere væk, til de til sidst faldt i ét med
de andre stjerner. Der var ingen der ville
lægge mærke til blot én stjerne mere,
blandt de tusinder i den stjerneklare nat.
Ingen andre
end lige netop
nogle der studerede stjernerne, som de
vise mænd.
Hvad mon
det betød?
Mændene
studerede
Bibelen, indtil
de fandt de
specielle ord:
”En stjerne står
op over Jakob
– en Konge
skal fødes i
Israel, som skal
knuse dette

højrøstede og pralende folk!“ Det var dét
det var! Dette var en stjerne for en nyfødt
konge! De ville begive sig af sted med det
samme, for at tilbede ham.
Men de kunne ikke tage af sted uden
gaver! De ville tage de bedste gaver med
de kunne finde: guld: det mest værdifulde af metallerne, røgelse: en sødtduftende røgelse fra fjerne lande og myrra:
en meget kostbar parfume. Dét var gaver
der ville være passende for enhver kongelig. Dét ville være de perfekte gaver!
Da det blev nat igen, tjekkede de efter
en ekstra gang på himlen, men ja, den
mærkelige stjerne var der endnu. De var
klar til at begive sig af sted. De ville følge
stjernen og lade den lede dem til den nyfødte konge.
Da dagslyset begyndte at gry på den
østlige himmel forsvandt englestjernen
ud af syne, og de vise mænd lagde sig
ned og sov, men så snart det begyndte at
blive mørkt og stjernen atter viste sig, var
vismændene klar til at følge dens lys og
lade sig lede igen.
På den måde rejste de mange nætter,
for de skulle rejse meget langt. Men stjernen ledte dem hver nat lige indtil de stod
i Betlehem ved Jesusbarnet.
Vismændene var så lykkelige over at
finde Maria og Jesusbarnet. De knælede
ned og tilbad barnet og de fandt deres
kostbare gaver af guld, røgelse og myrra
frem og gav dem til Jesus.
Maria og Josef troede ikke deres egne
øjne, men de var glade. Det var Jesus’ første fødselsdagsgaver, og det var de perfekte kærligheds og tilbedelsesgaver!

LEKTIE 5

Leg og lær
Lørdag
Læs bibelhistorien sammen. Øv huskeverset hver dag på følgende måde:
Gud

(peg op)

elsker

(kryds hænderne over hjertet)

en glad

(smil)

giver.

(lad som om I samler noget op og giver frem
mod andre)

2 Kor 9,7

(fold håndfladerne sammen og åbn dem, som
om de var en bog)

Søndag
Hjælp dit barn med at give den gave de
har lavet i Bibelklubben/sabbatskolen
(kanelstangen eller en blomst) til én I
kender og fortæl dem om gaverne fra
de vise mænd. Lad dit barn vise vedkommende billederne fra bibelhistorien, hvis I finder det passende.
Mandag
Hjælp dit barn med at tegne, farvelægge
og klippe en klar gul stjerne ud til at minde
ham/hende om hvordan de vise mænd
fulgte stjernen for at finde Jesusbarnet. Sig
Jesus tak for englene som lavede stjernen.

Tirsdag
Snak sammen om de gaver de vise
mænd gav Jesus. Spørg: Hvilke to
vigtige gaver kan du give Jesus? (dine
gaver, dit hjerte) Hjælp dit barn med
at bede en enkel bøn, f.eks.: ”Kære
Jesus. Jeg giver mit hjerte og mig selv til
dig.“
Onsdag
Lad dit barn ”læse“ billederne mens I læser bibelhistorien
sammen. Hjælp ham/hende med at finde ud af, hvem de
forskellige mennesker og gaver er på billedet. Tæl gaverne og
antal mennesker på billedet. Syng en sang om at give og tak
så Gud for den mest dyrebare gave i hele verden: Jesus!
Torsdag
Hjælp dit barn med at planlægge og forberede en speciel
gave til hele familien, noget som alle vil blive glade
for. Det kunne f.eks. være en speciel lækkerbisken til
frokost eller middagsmad. Syng en taksigelsessang
og sig Jesus tak for jeres familie.
Fredag
Hjælp barnet med at opføre et skuespil om
bibelhistorien i aften til jeres andagt. Hjælp det
med at finde et kostume så han/hun ligner en vismand. Spørg bagefter familien efter, hvilken gave
I kan give Jesus i morgen? Find det frem I vil give i
kollekt og syng en sang om at give. Sig Jesus tak for at
han gav sig selv til jer.

63

