LEKTIE
År B
1. kvartal
Lektie 10

Blevet væk og fundet
Ugens tekst og referencer:
Luk 2,41-50.
Den Store Mester, kap. 8.

Huskevers:
”Jesus voksede i visdom og vækst.“ (Luk 2,52)

Hovedformålet er, at børnene …
Ved, at de kan lære ting i kirken som vil udruste dem til at hjælpe andre i deres
opvækst.
Føler respekt overfor deres undervisere i Bibelklubben og kirke.
Viser det, ved at være opmærksomme og lytte efter i Bibelklub og kirke, og værdsætte
de ting, de lærer.

Tema:

Vi lærer for at hjælpe andre.

Parat til at undervise
Bibelhistorien kort fortalt
Jesus er stor nok til at tage med til jødernes påskefest nu. Han tager til Jerusalem
sammen med sine forældre, men da de
tager hjem igen, er Jesus ikke med. Han
sidder i tempelet og stiller spørgsmål til
præsterne og taler med dem om tempeltjenesten. Præsterne lærer også ting fra
Jesus. De er overraskede over den måde
han kan svare på deres spørgsmål og over
de spørgsmål Jesus selv stiller. Han lærer
af det præsterne og lærerne fortæller,
om hvordan Gud ønsker han skal hjælpe
andre mennesker, når han vokser op.
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Dette er en historie om tjeneste
Det Jesus oplevede i tempelet var begyndelsen på hans virke. Her går det op for
Jesus, at Gud er hans virkelige Far og han
tjener ham, ved at dele sine tanker og
samtale med præsterne i templet. Selv
det mindste barn kan berige andre, ved
at dele med dem, hvad de tænker. De
første tjenesteoplevelser opstår, når børn
fortæller andre om Jesu kærlighed.

Til læreren
”Rabbinerne vidste at Jesus ikke var blevet lært op i deres skoler og alligevel var
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Programoversigt
Program

Minutter

Aktiviteter

max
10 min.

A. Hjemmelavede bogruller

Materialer

Velkomst
1

Leg og lær
aktiviteter

B. Fladbrød

*
2

3

4

Papir, sugerør eller små pinde, sakse,
tape
Fladbrød

Sang og bøn

max
10 min.

*Sang og bøn kan bruges når
som helst i programmet

Bibelhistorie

max
20 min.

Oplev bibelhistorien

(medbring eventuelt nedenstående)
Lille bord, papir tallerkener, engangskrus, urter, fladbrød, juice, puder.

Huskeverset

Bibel

Forstå
bibelhistorien

max
15 min.

Derfor lærer vi

Pose med ting og sager (se under
aktiviteten)

Brug
bibelhistorien

max
15 min.

Tak for dig

Almindeligt eller kraftigt papir, farvekridt

hans indsigt i profetierne større end deres. De
indså, at denne tænksomme dreng fra Galilæa
kunne blive til noget stort, og de ønskede at
beholde ham som deres elev, så han en dag
kunne blive en stor lærer i Israel. De ønskede
at have bemyndigelse over hans undervisning,
da de følte et så enestående og originalt hoved
måtte under kyndig vejledning og tilpasning, i
deres hænder.
”Jesu ord have bevæget deres hjerter på en
måde, som ingen menneskeord nogensinde før
havde gjort. Gud ønskede at give disse ledere
i Israel opmuntring og lys…Hvis Jesus havde

virket som om han belærte dem, ville de have
ringeagtet ham og ikke været i stand til at lytte.
Men de bildte sig selv ind, at det var dem, der
underviste ham og testede hans kundskab i
skrifterne. Jesu ungdommelige ydmyghed og
elskværdighed, afvæbnede deres forudindtagelser“ (Den Store Mester, kap. 8).
Prioriterer du tid med Jesus som det første?

Forslag til dekoration
Brug udsmykningen fra de sidste uger og tilføj
nogle tempel elementer som f.eks. en bænk,
bogruller, billeder af et tempel el.lign.
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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. Hjemmelavede bogruller
Medbring:
• Papir
• Sugerør eller
små pinde
• Sakse
• Tape

Kassebon papirruller er gode til dette formål. Hvis ikke I kan få fat på det, så klip
nogle A4 op i fire stykker på den lange led. Del sugerørene i halve og hjælp børnene med at tape de korte ender af papiret fast, til hver deres rør eller pind.
Tilbagemelding
Giv børnene tid til at svare når du spørger: Tror I alle mennesker havde en
Bibel, dengang Jesus var barn, ligesom vi har i dag? Hvad havde de så?
Det er nemlig rigtigt, de havde bogruller ligesom dem vi lige har lavet.
Jesu mor Maria underviste Jesus hjemme. Hun lærte ham om naturen,
at hjælpe andre og Bibelhistorier. Jesus lærte sig Bibelvers udenad,
som han huskede resten af livet. Lærer I Bibelvers udenad? I vokser og
lærer ligesom Jesus gjorde, da han var barn. Når man lader sig undervise og tager ved lære, kan man blive bedre til at vide, hvordan man
bedst kan hjælpe andre.
I dag er vores tema:
Vi lærer for at hjælpe andre.
Sig det med mig.

B. Fladbrød
Medbring:
• Fladbrød

Del brødet i mange trekanter, så alle børn kan smage et stykke. Fortæl børnene
om, hvordan man laver fladbrød og tal sammen om, hvordan Maria lærte Jesus at
lave det.
Tilbagemelding
Giv børnene tid til at svare når du spørger: Kunne I lide brødet? Tror I Jesu
mor lærte ham, hvordan man skulle lave sådan et brød? Har I nogensinde set jeres mor bage brød? Har I nogensinde hjulpet hende med
det? Synes I det er en god idé, at bage brød til andre?
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Jesu mor underviste ham i mange ting. Hun lærte ham om naturen,
bibelhistorier og om at hjælpe andre. Jesus kendte vigtigheden af at
lære disse ting så han ville vide, hvordan han kunne hjælpe andre mennesker.
I vokser også og lærer, hvordan man kan hjælpe andre.
Husk vores tema for i dag:
Vi lærer for at hjælpe andre.
Sig det 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
Jeg er tryg hos dig (Syng og mal, nr. 23)
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: Vi giver af det vi har, for at give andre mennesker mulighed for
at fortælle om Jesus til mange flere.
Bøn
Bed om at børnene må være gode til at lytte og lære om Jesus i såvel Bibelklub
som kirke.

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

Bibelhistorien

Oplev bibelhistorien
Scenen er sat
Stil et lille lavt bord op og sæt tallerkener
med krydderurter på (persille, purløg,
dild, rosmarin osv.) samt noget fladbrød
og nogle glas med juice. Læg puder på
gulvet som børnene kan sidde på, rundt
om bordet. Forklar børnene at det var
sådan det ville have set ud, da Jesus spiste
påskemåltid på i den jødiske tradition.
Lad børnene spise små stykker brød, drikke et lille glas juice og smage på urterne,
mens du underviser dem og fortæller
bibelhistorien for dem.
ELLER
Få børnene til at stille sig på en række,
holde hinanden i hånden, og følge efter
dig, når du går rundt i rummet. Sig: Vi
forestiller os, at vi følges med Jesus, da
han var barn, og skulle gå den lange vej
til påskefesten i Jerusalem. Lad os stoppe
op en gang i mellem og kigge på ting
langs vejen. Kig på blomster, dyr, klipper,
tempel eller lignende. Fortæl dem resten
af historien, når I når frem til Tempelet.
Læs eller fortæl historien
Jesus gik i kirke hver sabbat i en lille
kirke tæt på, hvor han boede, men én
gang om året gik de i kirke i en kæmpestor bygning, som kaldtes templet.
Dette store tempel lå i en by der hedder Jerusalem. De tog dertil for at fejre
jødernes påskefest, for at huske, hvordan
Moses førte Israels folk ud af Egypten.
Jesus kom til at tale med nogle af lærerne
i det store tempel, som gerne ville undervise og lære ham ting.
Da den specielle påskefest var slut,
rejste Jesu familie hjem igen. Men Jesus
var ikke kommet med. Han sad stadig i

templet og snakkede med lærerne og stillede dem en masse spørgsmål. Lærerne
kunne godt lide Jesu spørgsmål og de var
glade for at lære ham ting.
Lærerne begyndte også at stille spørgsmål til Jesus. De var meget overraskede
over, at Jesus vidste så meget om Gud.
Lærerne troede kun, at det var de små
drenge der gik i deres specielle skoler, der
vidste så meget om Gud. De var glade
for at Jesu mor og far havde oplært ham
godt derhjemme til at kende Gud.
Maria og Josef havde rejst et stykke tid,
før de opdagede, at Jesus ikke var med.
De troede han gik og snakkede med
nogle venner, som de rejste sammen
med, men da de havde rejst en hel dag
uden at se ham, spurgte de hinanden
”hvor i al verden er Jesus henne?“
Forældre bliver meget bekymrede, når
de tror deres barn er blevet væk og faret
vild. Maria var bekymret for Jesus. Hun
håbede på, at der ikke var nogen, der
gjorde ham ondt.
”Vi er nødt til at rejse tilbage til byen“
sagde Maria oprørt til Josef ”vi er nødt til
at finde ham“.
De havde allerede rejst langt og det
ville tage meget lang tid, før de var tilbage i Jerusalem igen. Josef og Maria bad
til Gud om, at han måtte passe på Jesus,
indtil de kunne finde ham. De ledte efter
Jesus overalt i byen og spurgte folk: ”Har
I set vores søn Jesus?“ Men det var der
ingen, der havde.
Til sidst blev de enige om at kigge
efter ham inde i det store tempel, og dér
sad han og talte med lærerne i templet.
Maria var lettet og glad over, at de havde
fundet ham, men hun var også lidt uforstående.
Da de havde forladt byen og var på vej
hjem igen, spurgte Maria og Josef til Jesu
snak med lærerne i tempelet. Maria var

Medbring:
• (alle de oplistede ting er
evt.)
• Lille lavt bord
• Papir tallerkener
• Engangskrus
• Urter
• Fladbrød
• Juice
• Puder eller
hynder
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Huskeverset
Medbring:
• Bibel

glad for, at de havde Jesus med hjem nu,
men hun ville også have Jesus til at forstå,
at de havde været meget bekymrede for
ham.
”Hvorfor gjorde du os så bange Jesus?
Vi ledte efter dig overalt!“, sagde Maria.
”Men hvorfor mor?“ sagde Jesus.
”Vidste I ikke, at jeg ville være der, hvor
min far arbejder?“
Maria og Josef forstod ikke, hvad han
mente.
Forstår I, hvad han mente?
Hvilket arbejde kan man gøre en i
kirke? (giv børnene tid til at tænke). Det
er rigtigt, man kan lære mennesker om
Gud. Det var det Jesus gjorde i det store
tempel. Han lærte om Gud og nu vidste
han, at Gud var hans virkelige far. Og
han vidste, at det han skulle, når han blev
stor, var at hjælpe mennesker.
Tilbagemelding
Spørg: Tror I godt Jesus kunne lide
at tage til påskefesten i Jerusalem?
Det var første gang Jesus var med
til det. Tror I virkelig Jesus lærte
lærerne i tempelet noget? Lærerne
kunne godt lide at høre på Jesus.
Han talte på en måde, som ingen
nogensinde før havde gjort. Han
stillede spørgsmål som fik dem på
prøve og krævede at de tænkte
meget over det.
Jesus havde lært om naturen, om
at hjælpe andre, og han havde lært
mange Bibelhistorier af sin mor.
Jesus vidste, at det er vigtigt at
lære Bibelen at kende. I lærer også
om Bibelen, så I er bedre rustede til
at hjælpe andre.
Husk vores tema for i dag:
Vi lærer for at hjælpe andre.

Sig det med mig.
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Huskeverset
Slå op til Luk 2,52 og sig: Her finder
vi huskeverset i Guds Ord, Bibelen.
Læs verset højt:
”Jesus voksede i visdom og vækst“(Luk
2,52).
Få børnene til at krybe sammen og
langsomt rejse sig til helt strakt, mens de
siger verset. Peg på hovedet, når I siger
”visdom“ og stræk armene over hovedet,
når I siger ”vækst“. Forklar ordene vækst
og visdom for børnene, hvis ikke de forstår dem.
ELLER
Brug følgende fagter som hjælp til at lære
børnene verset. Gentag verset indtil de
kan det helt udenad selv.
Jesus

Peg op

voksede

hold hænderne ud for
hoften med håndfladen opad og før dem
op til hagehøjde

i visdom

Peg mod hoved

og vækst

løft armene op over
hovedet

Luk 2,52

Før håndfladerne sammen og åbn igen, som
en bog.
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3

Forstå bibelhistorien

Pak en pose med en Bibel, en sangbog
og noget fra naturen, til denne aktivitet.
Lad en af børnene komme op og vælge
en ting i posen og fortælle, hvad man
kan lære af den.
Tilbagemelding
Spørg: Hvorfor lærer vi huskevers
udenad hver uge? Er det vigtigt at lære Bibelvers? Hvorfor
går vi i kirke? Hvorfor lytter I til
Bibelhistorien hver uge, når mor
eller far læser den for jer? Hvorfor
lytter vi til vores lærere og præster
hver uge?
Vores forældre, vores lærere
og vores præster vil alle sammen

4

gerne lære os om Gud. Hvordan kan
det hjælpe os til at hjælpe andre,
at lære om bibelen? Giv dem tid til at
svare.
Det er lettere at fortælle andre
om Jesus, når vi kender ham og
Bibelen godt. Når vi ved, hvordan
Jesus ønsker vi skal leve vores liv og
hvordan vi skal være overfor andre,
så er det letter at hjælpe andre.
Husk at vi lærer i dag, at:

Medbring:
• Pose med
ting og sager

Vi lærer for at hjælpe andre.

Sig det med mig.

Brug bibelhistorien

Tak for dig
Hjælp børnene med at sige tak til deres
præst, ved at lave gaver til ham/hende.
Det kan f.eks. være et takkekort eller et
banner, hvor I skriver: ”Tak for dig. Til
vores præst fra alle børnene ( evt. alle
Krudtuglerne)“. I kan hænge banneret
eller kortene et sted, hvor mange ser det,
f.eks. på en opslagstavle i forhallen.
Tilbagemelding
Spørg: Hvad vil I gerne sige vores
præst tak for? Hvad gør han/hun
for os? Hvad tror I han/hun vil sige

til kortene eller banneret? Ved I, at
vores præst har gået til undervisning i rigtig mange år, for at lære
rigtig meget, for at kunne være
vores præst? Hvad kunne I tænke
jer at vores præst lærte os noget
mere om?
I dag er vores tema:
Vi lærer for at hjælpe andre.

Medbring:
• Almindeligt
eller kraftigt
papir
• Farvekridt

Sig det med mig.

Afslutning
Sig: Lad os bede til Jesus og sige ham tak for vores familier,
lærere og præster som lærer os om ham.
Bed en kort bøn og slut af med en sang.

111

LEKTIE 10

B Ø R N E N E S

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

Blevet væk og fundet
Ugens tekst
og referencer
Luk 2,41-50.
Den Store Mester,
kap. 8.

Huskevers
”Jesus voksede i visdom og vækst.“
(Luk 2,52)

Tema
Vi lærer for at hjælpe
andre
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Hvad er det bedste I ved, ved Bibelklub eller kirke? Er det at synge? At give gaver? At høre
om Jesus?

Jesus gik i kirke hver sabbat i en lille kirke
tæt på, hvor han boede, men én gang
om året gik de i kirke i en kæmpestor
bygning, som kaldtes et tempel. Der var
rigtig mange mennesker der rejste til
dette tempel for at fejre jødernes påskefest til minde om, at Moses førte Israels
folk ud af Egypten.
Et år, da Jesus var der sammen med sin
familie, kom han til at tale med lærerne
i det store tempel og de underviste ham
og lærte ham en masse. Jesus stillede
dem mange spørgsmål og præsterne
kunne godt lide hans spørgsmål. Der gik
ikke lang tid før lærerne begyndte at stille
Jesus spørgsmål også. De var overraskede
over, hvor meget Jesus vidste.
Lærerne troede kun, at det var de små
drenge, der gik i deres specielle skoler,
der vidste så meget om Gud.
Da den specielle
påskefest var slut,
rejste Jesu familie
hjem igen. Men
Jesus var ikke kommet med.
Hans forældre
troede han gik
og snakkede med
nogle venner, som
de rejste sammen
med, men da de
havde rejst en hel
dag uden at se
ham, begyndte de
at lede efter ham,
men de kunne
ikke finde ham.
”Vi er nødt til
at rejse tilbage til

byen“ sagde Maria oprørt til Josef ”vi er
nødt til at finde ham“.
De havde allerede rejst langt og det
ville tage meget lang tid, før de var tilbage i Jerusalem igen. Josef og Maria bad
til Gud om, at han måtte passe på Jesus,
indtil de kunne finde ham. De ledte efter
Jesus overalt i byen og spurgte folk: ”Har
I set vores søn Jesus?“ Men det var der
ingen der havde.
Til sidst blev de enige om at kigge efter
ham inde i det store tempel, og dér sad
han og talte med lærerne i tempelet.
Maria var lettet og glad over, at de havde
fundet ham, men hun undrede sig også
over det, der var sket.
Da de havde forladt byen og var på vej
hjem igen, spurgte Maria og Josef til Jesu
snak med lærerne i tempelet. Maria var
glad for at de havde Jesus med hjem nu,
men hun ville også have Jesus til at forstå,
at de havde været meget bekymrede for
ham.
”Hvorfor gjorde du os så bange Jesus?
Vi ledte efter dig overalt!“, sagde Maria.
”Men hvorfor mor?“ Sagde Jesus.
”Vidste I ikke, at jeg ville være der, hvor
min far arbejder?“
Maria og Josef forstod ikke, hvad han
mente.
Forstår du, hvad han mente?
Hvilket arbejde kan man gøre en i
kirke? Ja, man kan lære mennesker om
Gud. Det var det Jesus gjorde i det store
tempel. Han lærte om Gud og nu vidste
han, at Gud var hans virkelige far. Og han
vidste, at det han skulle, når han blev stor,
var at hjælpe mennesker.
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Leg og lær
Lørdag
Læs bibelhistorien sammen. Øv huskeverset hver dag på følgende måde:
Jesus

Peg op

voksede

hold hænderne ud for hoften med håndfladen
opad og før dem op til hagehøjde

i visdom

Peg mod hoved

og vækst

løft armene op over hovedet

Luk 2,52

Før håndfladerne sammen og åbn igen, som en
bog.

Søndag
Læs bibelhistorien samen og lad dit barn ”læse“ i sin
bogrulle fra Bibelklubben/sabbatskolen imens. (Eller
lav en bogrulle sammen nu, hvis ikke dit barn allerede har
en). Spørg: Hvad tror du Jesus lærte i den store tempelkirke?
Hvorfor vidste hans forældre ikke, at han var der? Sig
Jesus tak for, at du ved, hvor dit barn er henne.
Mandag
Hjælp dit barn med at ”læse“ huskeverset fra Bibelen.
Så de hurtigt voksende frø i en potte eller engangsemballage. Hjælp med at placere den i et vindue
med meget lys og sørg for at I vander

den hver dag. Mind dit barn
om at det også vokser, præcis
ligesom Jesu voksede, da han
var et barn.
Tirsdag
Lad dit barn holde Bibelen med
stor forsigtighed, mens I ”læser“
Luk 2,41-50 sammen. Hjælp dit
barn med at lave en bogrulle og
tegne et billede af historien i den.
Hjælp dit barn med at vise rullen til andre, og fortælle dem
om Jesus.
Onsdag
Hjælp dit barn med at lave et takkekort til deres
Bibelklub lærer. Bed sammen og sig Jesus tak for
alle de voksne som lærer barnet om Gud.
Torsdag
Leg gemmeleg med dit barn, eller gem én eller anden ting,
som dit barn skal forsøge at finde. Snak om hvordan det
var at lede efter hinanden. Spørg: Hvordan tror du
Josef og Maria havde det, da de ikke kunne finde
Jesus?
Fredag
Hjælp barnet med at opføre et skuespil om
Bibelhistorien i aften til jeres andagt, ved at dit
barn ”bliver væk“ et sted i huset.
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