LEKTIE
År B
1. kvartal
Lektie 9

Fars hjælper
Ugens tekst og referencer:
Matt 13,55.
Mark 6,3.
Den Store Mester, kap. 7.

Huskevers:
”Også en dreng kendes på sine gerninger.“ (Ordsp 20,11)

Hovedformålet er, at børnene …
Ved, at de kan elske andre og gøre dem tjenester hver dag, og være glade for det.
Føler sig accepterede og godt tilpas med at vise kærlighed og have lyst til at tjene
andre.
Viser det, med en villighed til at gøre deres bedste i alt de bliver sat til.

Tema:

Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Parat til at undervise
Bibelhistorien kort fortalt
Jesus bor i Nazaret, da han er dreng. Jo
ældre han bliver jo større, stærkere og klogere bliver han, pga. de ting han har lært
af sine forældre. Han viser sin kærlighed
til Josef og Maria ved at være hjælpsom
og lydig overfor dem. Han hjælper Maria
i hjemmet og Josef i tømrerværkstedet,
hvor han lærer at blive en rigtig god tømrer. Ligegyldigt hvad han bliver bedt om
at gøre, gør han så godt han kan.
Dette er en historie om tjeneste
Vi kan tjene andre ved at være lydhøre
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og hjælpsomme overfor vores forældre
og ved at udføre vores arbejde og opgaver med et smil på læben og et oprigtigt
hjælpersind, ligesom Jesus gjorde det.

Til læreren
”Da Kristus levede på jorden var han …
lydig og hjælpsom i hjemmet. Han lærte
tømrerfaget og arbejdede med sine hænder i den lille butik i Nazaret. Bibelen fortæller om Jesus, at ”han voksede op og
blev stærk i ånden, fyldt med visdom og
Guds nåde hvilede over ham“.
Gennem hans arbejde i barn- og ung-
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Programoversigt
Program

Minutter

Aktiviteter

Materialer

max
10 min.

A. Tømrerværkstedet

Bygge legetøj

B. Gør dit bedste

Papir, farveblyanter

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

Legetøjs-hammer, -sav, -kost, et
stykke træ, sten, en gren eller et billede af en plov.

Huskeverset

Bibel

Forstå
bibelhistorien

max
15 min.

Hvad ville Jesus gøre?

Ingen

Brug
bibelhistorien

max
15 min.

Hjælpekort

Skabelon til hjælpekort (se bag i hæftet), papir, farvekridt, sakse

dom udvikledes hans krop og tanke. Han
misbrugte ikke sin magt og fysiske formåen, men sørgede for at passe på sin krop,
holde sig ved godt helbred og træne sig
selv så han altid kunne yde sit bedste, i alt
hvad han lavede. Han accepterede ikke
ufuldkommenhed hos sig selv, heller ikke
når det drejede sig om hans håndværk.
Han var ligeså perfekt i det arbejde han
udførte, som i den karakter han besad“
(frit oversat fra Child Guidance, side 345).
”Jesus levede sit liv i et arbejderhjem
uden mange midler, men han deltog tro-

fast og glad i pligterne i huset. Han var
Herre over himmelen og englene frydede
sig over at adlyde ham. Nu var han selv
en villig tjener; en kærlig og lydig søn.
(Den Store Mester, kap. 7.)
Hvad gør du for at holde din krop og
dit sind sundt? Hvilke ting i dit liv får lov
at få dit fuldkomne engagement? Hvilket
eksempel sætter du for børnene?

Forslag til dekoration
Tilføj evt. et arbejdsbord, noget værktøj
og lidt træ til rummets udsmykning.
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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. Tømrerværkstedet
Sørg for der er noget byggelegetøj – f.eks. LEGO, træklodser, DUPLO eller andet.
Lad børnene bygge med det. Tal sammen om at Jesu far var tømrer og han lærte
Jesus at bygge ting.
Medbring:
• Byggelegetøj

Tilbagemelding
Giv børnene tid til at svare når du spørger: Hvad byggede I? Jesus hjalp sin
far i hans tømrerbutik. Tror I Jesus kunne have fundet på at bygge det
I byggede? Hjælper I til derhjemme? Hvordan har I det, når I hjælper
derhjemme? Ligegyldig hvad Jesus byggede eller hjalp med, så gjorde
han altid sit allerbedste. Hvad synes I om den idé, at gøre det bedste I
kan for at det I laver bliver gjort godt?
I dag er vores tema:
Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.
Sig det med mig.

Medbring:
• Papir
• Farvekridt

B. Gør dit bedste
Uddel papir og farvekridt til alle børnene. Sæt dem til at lave et billede af lige hvad
de har lyst til, bare de sørger for at lægge alle deres kræfter i at lave det bedste de
kan.
Tilbagemelding
Sig: Lad os se på jeres billeder. Gjorde I jeres bedste? Jeg kan se I har arbejdet rigtig godt med det. Hvilken følelse giver det jer, når I har gjort
jeres bedste for noget, og resultatet bliver rigtig godt? I dag hører vi
om, at Jesus altid gjorde sit allerbedste. Det var lige meget hvad han
lavede eller hvem han gjorde det for. Han gjorde altid det allerbedste
han kunne for andre.
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I dag er vores tema:
Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.
Sig det 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
Jeg kan ikke hvad du kan (Syng med, nr. 163)
Gud, du er her (Salmer og kirkeviser, nr. 19)
Kære Gud, jeg takker dig (Syng og mal, nr. 35)
Tak, Jesus, at dit rige er for børn (Syng og mal, nr. 52)
Jeg ved at Jesus lever (Syng og mal, nr. 27)
Jesus han ku’ godt li’ børn (Syng og mal, nr. 32)
Mission
Brug en historie fra Børnenes missionshistorie eller en anden historie, som du
har mulighed for at bruge.
Kollekt
Sig: Når vi giver af det vi har til Jesus, giver vi det bedste vi kan, for
at andre skal lære om hans kærlighed.
Bøn
Sig: I dag lærer vi om at gøre det bedste vi kan for andre. Lad os
bede Jesus om at hjælpe os med at gøre det bedste vi kan for ham i
alt, hvad vi laver.

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

Bibelhistorien

Oplev bibelhistorien
Del legetøjsværktøjet ud, så alle har et
stykke. Fortæl dem de skal holde det i
ro indtil det bliver nævnt i historien. Når
deres værktøj bliver nævnt, skal de lade
som om de bruger det.
Læs eller fortæl historien
Jesu far Josef var tømrer. En tømrer bygger eller reparerer ting, som er lavet af
træ. Josef havde sit eget tømrerværksted
tæt på, hvor de boede. Hvilke møbler tror
I han lavede? Han lavede f.eks. stole og
borde [peg på borde og stole i lokalet].
Josef lavede også værktøjer. Ved I hvad
et værktøj er? Det er noget man bruger
til at hjælpe med at udføre en opgave.
Josef ville tage et stykke træ [vis dem et
stykke træ] og høvle det rundt og glat. Så
ville han tage et stykke sten [hold en sten
op] og sætte den fast for enden af pinden. Så havde han lavet et værktøj, som
er god til at hamre ting med. Ved I hvad
det værktøj hed, som Josef lavede?
Det er rigtigt. Det var en hammer. [De
børn der har en hammer, lader som om de
bruger den.]
Josef lavede også store værktøjer som
f.eks. en plov. Ved I hvad en plov er? Det
er et redskab man kan bruge til at pløje
jorden op med, så man kan så i jorden.
Sådan en bruger landmænd, når de skal
plante korn. [Vis børnene et billede af en
plov, hvis du har mulighed for det. Brug ellers en gaffelformet pind til at grave ned i
jorden og vise, hvordan det foregår.]
Josef lærte Jesus hvordan man arbejder
med træ. Først lærte han Jesus at hamre
søm i med en hammer. Da Jesus blev
ældre, lærte han at save i træ med en sav.
[De børn der har en sav, bruger den.] Det
var tit noget meget stort og tungt træ
Josef havde, så Jesus fik stærke muskler af
at arbejde for Josef.
Har I stærke muskler? Vis mig jeres
muskler.
Jesus lærte også at bruge en masse
små skarpe værktøjer i værkstedet, så

han var altid meget forsigtig med de ting
han lavede. Da Jesus blev større lod Josef
ham selv bygge ting og sager. Jesus var
god til altid at lægge værktøjet på plads
og rydde op efter sig selv, når han havde
lavet noget. Han hjalp sin far med at feje
[dem der har koste fejer] i værkstedet hver
dag ved aftenstid.
Jesus elskede sin mor og far. Han holdt
af at hjælpe Josef i tømrerværkstedet
og Maria i hjemmet. Josef og Maria var
meget glade for, at Jesus var så hjælpsom. Ligegyldig hvad han blev bedt om,
gjorde han altid sit bedste.
Det gør mig glad, når I hjælper mig.
Hvad kan I gøre for at hjælpe andre, tror
I? I kan hjælpe mig med at hente ting.
I kan stille stolene pænt, når I forlader
rummet. Ved at være hjælpsomme og
altid gøre jeres bedste vil I vokse, på
samme måde som Jesus voksede.

Medbring:
• Legetøjs
-hammer,
-sav, -kost
• Et stykke træ
• Sten
• En gaffelformet gren
eller et billede af en
plov.

Tilbagemelding
Giv dem tid til at svare når du spørger:
Hvad lærte Josef Jesus i tømrerværkstedet? Hvad tror I Jesus gjorde for at hjælpe sin mor? Hvilket
udtryk havde Jesus i ansigtet, når
han udførte en opgave, tror I?
(glæde, tilfredshed, koncentration…etc.)
Tror I, Jesus tænkte det var vigtigt,
at være god til det han lavede og
gøre det godt? Vil I også gerne
gøre det arbejde I laver godt, ligesom Jesus?
Husk temaet i dag:
Vi tjener Gud når vi gør vores
bedste.

Sig det med mig.
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Huskeverset
Huskeverset
Medbring:
• Bibel

Slå op til Ordsp 20,11, peg på verset og
sig: Her finder vi huskeverset i Guds
Ord, Bibelen. Læs verset højt: ”Også en
dreng kendes på sine gerninger“ (Ordsp
20,11).
Få børnene til at gentage verset efter
dig og brug følgende fagter imens:
Også en dreng

3

Peg mod panden

på sine gerninger

Lav fagter med
hænderne, som
om I laver noget

Ordsp 20,11

Luk håndfladerne
sammen og åben
dem igen

Markér en højde
meget lavt ved
jorden med
hånden

Forstå bibelhistorien

Hvad ville Jesus gøre
Brug spørgsmålene nedenfor. Sig: I dag
handler vores bibelhistorie om Jesu barndom og om, hvor god han var til at hjælpe andre, allerede som lille dreng. Nu
læser jeg nogle spørgsmål højt og efter
hvert spørgsmål skal I fortælle mig, om
I tror det jeg læser, var noget, som Jesus
kunne have gjort som barn. Hvis I mener
ja – det har han gjort, så peger i tommeltotten opad. Hvis I mener nej – det har
Jesus ikke gjort, så peger i tommeltotten
nedad. Er I klar?
”Hvad ville Jesus gøre?“
1. Rykke en kat i halen.
2. Komme med det samme mor kaldte.
3. Feje gulvet omhyggeligt for sin far.
4. Grine ad nogen der snubler og falder.
5. Give blomster til naboer, hvis de var
kede af det.
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kendes

6. Hjælpe med at bringe mad til nogen
der er syge og alene.
7. Sige ”nej!“ til sin far, når han blev
bedt om at gå i seng.
Tilbagemelding
Giv dem tid til at svare, når du spørger:
Tror I altid Jesus var lydig og hjælpsom? Kan I lide at hjælpe andre?
Gør I altid det allerbedste I kan, når
I hjælper andre? Hvordan for det
jer til at føle, når I gør jeres bedste
i det i laver? Hvad gør I for at hjælpe andre? Ønsker I at ligne Jesus?
Husk vores tema i dag:
Vi tjener Gud når vi gør vores
bedste.

Sig det med mig.
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Brug bibelhistorien

Hjælpekort
Kopier på forhånd hjælpekortet, så der
nok til at alle kan få et hver.
I skal klippe op langs de stiplede linier
for at lave kuponer, man kan rive af.
Hjælp børnene med at skrive deres navne
øverst på kortet og lad dem farvelægge
billedet.
Tilbagemelding
Spørg: Fortæl mig nogle ting I kan
gøre derhjemme i denne uge for at
hjælpe, og gøre det bedste I kan.
Hver gang I hjælper én, kan i rive
en kupon af hjælpekortet og give

til den, I har hjulpet. Hvad tror I
jeres familie vil synes om, at I er
gode til hjælpe dem? Hvordan tror
I Jesus har det med jer, når han ser,
at I er ligeså dygtige til at hjælpe,
som han var? Kan I huske hvordan
Jesus udførte sine opgaver? Ja, altid
på den bedste måde han kunne.
Lad os huske, at:

Medbring:
• Skabelon til
hjælpekort
(se bag i
hæftet)
• Papir
• Farvekridt
• Sakse

Vi tjener Gud når vi gør vores
bedste.

Sig det med mig.

Afslutning
Bed, med navns nævnelse, for hvert barn om, at de må være lydige
og dygtige hjælpere i denne uge, og gøre deres bedste for Jesus.

101

LEKTIE 9

B Ø R N E N E S

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

Fars hjælper
Ugens tekst
og referencer
Matt 13,55.
Mark 6,3.
Den Store Mester,
kap. 7.

Huskevers
”Også en dreng kendes på sine gerninger.“ (Ordsp 20,11)

Tema
Vi tjener Gud, når vi
gør vores bedste.
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Har du lært noget nyt for nylig? Er du ved at lære nye måder at hjælpe til derhjemme på?
Når du gør det bedste du kan, så vokser du op til at ligne Jesus mere og mere.

Jesu far Josef var tømrer. En tømrer bygger eller reparerer ting, som er lavet af
træ. Josef havde sit eget tømrerværksted
tæt på, hvor de boede, hvor han lavede
møbler. Hvilke møbler tror du han lavede? Han lavede stole og borde og mange
andre ting.
Josef lavede også værktøjer. Ved du
hvad et værktøj er?
Det er noget man
bruger til at hjælpe
med at udføre en opgave. Josef ville tage
et stykke træ og høvle
det rundt og glat.
Så ville han tage et
stykke sten og sætte
den fast for enden af
pinden. Så havde han
lavet et værktøj, som
er god til at hamre
ting med. Kan du
gætte hvad det var
for et værktøj Josef
lavede? Det er rigtigt.
Det var en hammer
Josef lavede også
store værktøjer som
f.eks. en plov. Ved du
hvad en plov er? Det er et redskab man
kan bruge til at pløje jorden op med, så
man kan så i jorden. Sådan en bruger
landmænd, når de skal plante korn. (Vis
dit barn et billede af en plov, hvis du har
mulighed for det. Brug ellers en gaffelformet pind til at grave ned i jorden og vise,
hvordan det foregår.)
Josef lærte Jesus hvordan man arbejder
med træ. Først lærte han Jesus at hamre
søm i med en hammer. Da Jesus blev

ældre, lærte han at save i træ med en sav.
Det var tit noget meget stort og tungt
træ Josef havde, så Jesus fik stærke muskler af at arbejde for Josef.
Har du stærke muskler? Kan du vise
mig dine muskler?
Jesus lærte også at bruge en masse
små skarpe værktøjer i værkstedet, så
han var altid meget
forsigtig med de ting
han lavede. Da Jesus
blev større lod Josef
ham selv bygge ting
og sager. Jesus var
god til altid at lægge
værktøjet på plads og
rydde op efter sig selv,
når han havde lavet
noget. Han hjalp sin
far med at feje i værkstedet hver dag ved
aftenstid.
Jesus elskede sin
mor og far. Han holdt
af at hjælpe Josef i
tømrerværkstedet og
Maria i hjemmet. Josef
og Maria var meget
glade for, at Jesus var
så hjælpsom. Ligegyldig hvad han blev
bedt om, gjorde han altid sit bedste.
Det gør mig glad, når du hjælper mig.
Hvad tror du, du kan gøre for at hjælpe
andre? Du kan f.eks hjælpe mig med at
vande blomster eller hente ting for mig.
Du kan hjælpe med at rydde op.
Når du hjælper og gør det bedste du
kan, vil du vokse dig stor og stærk ligesom Jesus.

LEKTIE 9

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

Marker en højde meget lavt ved
jorden med hånden

kendes

Peg mod panden

på sine gerninger

Lav fagter med hænderne, som om I
laver noget

Ordsp 20,11

Luk håndfladerne sammen og åben
dem igen

Søndag
Hjælp dit barn med at vise jer, hvordan Jesus hjalp sine forældre. Spørg: Hvilke ting tror du Jesus lærte at gøre?
Hvordan kan du være hjælpsom ligesom Jesus?
Stak nogle aviser og ugeblade hurtigt
sammen på en sjusket måde og smid
bøger ind i bogreolen, som skal på plads.
Spørg dit barn hvordan han/hun synes det
ser ud. Lad derefter dit barn ordne bladene
og bøgerne, så det ser pænt ud.
Mandag
Hjælp dit barn med at ”læse“ huskeverset fra Bibelen. Tal om ordet ”gerninger“
og om, hvordan folk ser dem? Tæl hvor
mange ting I har i huset, som er lavet af
træ.

mer (få dit barn til at vise,
hvordan det ser ud når
man bruger en hammer), en økse, et
bor og en skruetrækker. Tror du Jesus havde hårde eller bløde muskler? Kan
du vise mig dine muskler? Tror du Jesus havde bløde hænder
eller hård hud på hænderne? Hvordan er dine hænder? Tror
du nogensinde Jesus blev beskidt? Eller træt? Bed sammen til
Gud om, at dit barn må komme til at ligne Jesus.
Onsdag
Hjælp dit barn med at lave noget med nogle søm og en hammer. Tag til en tømmerhandel og kig på de mange forskellige stykker store træ de har der, hvis I har mulighed for det.
Spørg: Hvilke ting tror du Jesus lavede? Hvad har du lavet?
Sig Jesus tak for, at han har skabt træ.
Torsdag
Syng følgende ord til melodien ”Så går vi rundt om en enebærbusk“: ”Så gør vi sådan når vi bærer skraldet ud,
bærer skraldet ud (brug forskellige ting, børnene
kan hjælpe med)… så vi bli’r som Jesus“. Mind dit
barn om at gøre det bedste han/hun kan altid. Sig
tak til dit barn for, at han/hun har været så dygtig
til at hjælpe i dag!
Fredag
Hjælp barnet med at lære jer huskeverset i aften
til jeres andagt. Lad dit barn spille Josef og Jesus
i tømrerværkstedet, med noget legetøjsværktøj.
Snak sammen om, hvordan Jesus gjorde sit bedste.
Bed sammen om, at I alle sammen i familien må
ønske at komme til at ligne Jesus.

Tirsdag
Sig: Josef lærte Jesus at bruge en ham-
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