LEKTIE
År B
1. kvartal
Lektie 12

Jesus til fest
Ugens tekst og referencer:
Joh 2,1-11.
Den Store Mester, kap. 15.

Huskevers:
”Bryd ud i jublende kor.“ (Es 52,9)

Hovedformålet er, at børnene …
Ved, at Jesus udrettede et mirakel til en fest, så alle kunne feste og være glade.
Føler glæde ved at Jesus ønsker, at de skal glæde sig og have det sjovt sammen med
deres venner og familie
Viser det, ved at finde måder at glæde sig med familie og venner.

Tema:

Vi viser vores kærlighed, når vi har det sjovt sammen med vores
familie og venner.

Parat til at undervise
Bibelhistorien kort fortalt
Jesus og hans disciple er til et bryllup.
Der er mange af deres familie og venner
samlet der og de hygger sig sammen.
Men der kom så mange mennesker til
brylluppet, at man var ved at løbe tør
for drikkevarer, og det ville sætte værten
i forlegenhed, hvis man gjorde det. Jesu
mor beder Jesus om at hjælpe dem, og
han går ud til tjenerne og fortæller dem,
at de skal fylde de tomme kander op
med almindeligt vand. Jesus forvandler
vandet til druesaft og der er nok til alle.
Gæsterne siger, at det er den bedste vin
de har smagt og alle er glade. Det var
Jesu første mirakel.
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Dette er en historie om …
Fællesskab betyder, at man nyder samværet med venner og familie, elsker hinanden og tager del i hinandens sorger
og glæder. Små børn, der som oftest er
dem man skal tage sig af, kan også give,
og det er vigtigt at give dem mulighed
for også at udtrykke og vise kærlighed til
andre.

Til læreren
”Jesus begyndte ikke sin tjeneste ved at
gøre store ting foran forsamlingen af jødiske overhoveder, præster eller jurister
i Jerusalem. Det var ved en privat fest i
en lille galilæisk landsby, at han valgte at
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Programoversigt
Program

Minutter

Aktiviteter

max
10 min.

A. Bryllupsinvitationer

Materialer

Velkomst
1

Leg og lær
aktiviteter

B. Gæstegaver
C. Sæt finnen på fisken

Kopier af dørskilt (se bag i hæftet),
tegnegrej etc.
Bryllupssouvenir (f.eks. tyl, bånd,
papir, ris eller slik), tegnegrej
Blød opslagstavle med omridset af en
fisk sat eller malet på, en fiskefinne af
papir med en knappenål i eller tape
på til hvert barn, tørklæde

*
2

3
4

Sang og bøn

max
10 min.

*Sang og bøn kan bruges når
som helst i programmet

Sangbøger
Indsamlingskurv el.l.

Bibelhistorie

max
20 min.

Oplev bibelhistorien

Huskeverset

Vand, rødt eller violet saftkoncentrat,
tydelige billeder, grydeske, engangskrus, udklædning
Bibel, en stor ballon, nål

Forstå
bibelhistorien

max
15 min.

Festlige minder

Billeder eller udklip fra blade af fester

Brug
bibelhistorien

max
15 min.

Festlige dørskilte

Dørskiltinvitationer, tegnegrej, sakse
(eventuelt)

bruge sin magt ved at bidrage til, at den glædelige bryllupsstemning blev opretholdt.
Sådan viste han sin sympati for mennesker og
hans ønske om at tjene, for at gøre os glade…
Han kom frem for at give mennesket mulighed for at smage velsignelsens bæger, ved at
han bandt sig i slægtskab med os i det menneskelige liv, så vi kunne blive velsignede gennem
ham.“
”Jesus… var social af natur. Han tog imod indbydelser fra alle samfundslag og besøgte både
rige og fattiges hjem, såvel de lærde som de
uvidende. Hans ønske var at løfte deres tanker
fra spørgsmål om banaliteter i livet til det af åndelig og eviggyldig karakter… Han fandt glæde

i at være til stede, hvor han oplevede enfoldig
glæde og hans tilstedeværelse var en anerkendelse af den sociale forsamling… Han nåede
folks hjerter ved at leve iblandt dem, som én der
ønskede dem det godt. Han opsøgte dem og
mødte dem i deres daglige gøremål og arbejde.
Han manifesterede sin oprigtige interesse i
deres almindelige anliggender… og hans stærke
personlige indlevelse og medfølelse hjalp til at
vinde deres hjerter. (Den Store Mester, kap. 15)

Forslag til dekoration
Dagens bibelhistorie handler om en fest. Pynt
rummet med balloner og serpentiner, hvis I har
mulighed for det.
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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. Bryllupsinvitationer
Medbring:
• Kopier af
dørskilt (se
bag i hæftet)
• Tegnegrej
etc.

Giv børnene tid til at svare, når du siger: Lad os forestille os, at vi skal holde
et bryllup. Hvad er det første man skal gøre, når man planlægger en
fest? Det er nemlig rigtigt. Man inviterer folk. Hvordan inviterer man?
Ja, man kan f.eks. sende invitationer ud. Lad os lave nogle invitationer.
Del kopierne af dørskiltene rundt sammen med tegnegrejet. Hjælp børnene
med at pynte skiltene.
Tilbagemelding
Spørg: Hvem vil I sende jeres invitationer til? Vent og hør hvad børnene
svarer. Sig: Ja, vi kan sende dem til vores familie og venner. De ville
glæde sig over en bryllupsfest.
I dag er vores tema:
Vi viser vores kærlighed, når vi har det sjovt sammen med
vores familie og venner.
Sig det med mig.
Hjælp børnene med at skrive deres navne på dørskiltet og lægge dem til side indtil
de skal hjem.

B. Gæstegaver
Medbring:
• Bryllupssouvenir-ting
(f.eks. tyl,
bånd, papir,
ris eller slik)
• Tegnegrej
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Sig: I nogle lande lægger bruden og brudgommen små gaver til deres
gæster, som de kan tage med hjem fra brylluppet. Det kan være en
lille pose med søde sager, en nøglering eller et stykke af bryllupskagen
pakket i en lille æske. I dag vil vi lave nogle af den type gæstegaver.
Del materialerne ud og sæt børnene i gang med at lave nogle gaver du synes
kunne være en god idé. Det kan f.eks. være slik pakket i et farverigt stykke tyl (klip
firkanter a 10x10 cm) og bundet sammen med et pænt bånd. Man kan også fylde
poserne med ris, som gæsterne kan kaste efter brudeparret, og i stedet for tyl kan
man også bruge noget pænt papir.
En anden idé er at lave små papirvifter, foldet i harmonikafolder af farvestrålende papir, eller f.eks. med brudeparrets logo eller navne skrevet eller tegnet på.
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Tilbagemelding
Giv god tid til at børnene kan finde på svar når du spørger: Hvorfor tror I brudeparret giver gæsterne gaver? Ja, det er for at fortælle deres gæster,
at de er glade for at de kom og for at give dem noget til at minde dem
om, hvor dejligt det var at være sammen til brylluppet. Bryllupper er
tidspunkter, hvor vi er glade og hygger os. I dag bliver vi mindede om
at:
Vi viser vores kærlighed, når vi har det sjovt sammen med
vores familie og venner.
Sig det med mig.

C. Sæt finnen på fisken
Forbered denne aktivitet med at tegne omridset af en stor fisk på en blød opslagstavle, eller på et stort stykke papir, som du sætter fast på opslagstavlen. Sæt opslagstavlen op i børnenes øjenhøjde. Klip en fiskefinne i papir ud til hvert barn.
Spørg: Hvad laver man normalt til en fest? Vent lidt og hør deres svar.
Ja, man kan lege selskabslege. I dag vil vi prøve at lege en leg vi vil
kalde: ”Sæt finnen på fisken“. Den går ud på, at I skal prøve at sætte
finnen på fisken på det rigtige sted, efter at I er blevet snurret rundt
og med bind for øjnene. Giv alle børn mulighed for at lege med. Hvis
der er mange børn i dag, så del klassen op i mindre grupper og lav
nogle flere store fisk. Få nogle andre voksne til at hjælpe til ved hver gruppe.
Tilbagemelding
Giv børnene tid til at finde på svar på spørgsmålet: Var det ikke sjovt? Er det
en leg som kunne være sjov at lege til en bryllupsfest? Tror I Jesus ville
have syntes, det var sjovt, at lege eller se på, at andre legede? Ja, for
Jesus ønsker vi skal have det sjovt. Han ved at:

Medbring:
• Blød opslagstavle med
omridset af
en fisk sat
eller malet
på
• En fiskefinne
af papir med
en knappenål i eller
tape på (en
til hvert
barn)
• Tørklæde

Vi viser vores kærlighed, når vi har det sjovt sammen med
vores familie og venner.
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
Vor Gud er så stor (Syng og mal, nr. 60)
Vi priser dig, Gud (Syng og mal, nr. 58)
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)
Mission
Brug historien fra Børnenes missionshistorie eller en anden historie, som du har
mulighed for at bruge.
Kollekt
Lav en speciel indsamlingsbeholder med billeder af glade familier på.
Sig: I dag og næste gang vil tale om, hvordan vi tager os af vores
familie og venner, som vi elsker. Vi viser overfor andre, at vi elsker
vores fællesskab i kirken, menigheden og vennerne her, når vi giver
vores gaver.
Bøn
Få børnene til at gå sammen to og to, tage hinanden i hænderne, og takke
Gud for gode venner.

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

Bibelhistorien

Oplev bibelhistorien
Fyld en kande med vand, før børnene
kommer. Den anden kande fylder du kun
lidt saftevandskoncentrat i.
Giv børnene lov til at klæde sig ud
til brylluppet i noget tøj, så de ligner
menneskene på Bibelens tid. Du kan udvælge en til at være gom og en til brud.
Arranger børnene så de sidder i en kreds,
gerne på gulvet. Stil begge kander, skeen
og krusene foran dig i cirkelen.
Sig: Jesus udførte mirakler fordi
han var Guds søn. I historien i dag
hører vi om Jesu første mirakel. Der
hjalp han med at gøre folk glade
til et bryllup. Jesus ønskede at folk
skulle vide, at vi viser kærlighed,
når vi har det sjovt sammen med
vores familie og venner.
Del de tomme krus rundt så alle har
ét. Sig: Forestil jer, at I er gæster til brylluppet i bibelhistorien. Kopier mine bevægelser og gør hvad jeg gør, mens jeg
læser historien.

Læs eller fortæl historien
En gang var der et bryllup i en lille by
Kana i Galilæa. Brudeparret fejrede deres
bryllup ved at indbyde folk til fest i flere
dage. De inviterede alle deres venner, bekendte og familier. Jesu mor var der, og
Jesus, og dem der fulgte ham, var også
inviteret til brylluppet.
Til festen spiste de god mad og drak
druesaft. Lad os nyde en tår af vores saft
også [Vend dit tomme glas med bunden op
og se trist ud.] Åh nej. Vi er løbet tør for
saft! Hvad skal vi gøre?
Jesu mor Maria hjalp til ved brylluppet.
Hun vidste, at det ville være meget pinligt for brudeparret at opdage, at der ikke
var mere at drikke. Maria granskede sin
hjerne: Hvad kan jeg gøre? Hun vendte
sig om og fik øje på Jesus. ”Måske kan
han hjælpe“ tænkte hun, så hun gik hen

til Jesus og sagde: ”De er løbet tør for
saft. Hvad kan vi gøre?“
Jesus så sig omkring. Han fik øje på en
masse vandkander, som var stillet op på
række i nærheden. Stille sagde han til tjenerne; ”Fyld kanderne dér med vand og
tag dem med hen til mundskænken og
lad ham smage på dem.“
Tjenerne undrede sig over beskeden,
men gjorde hvad Jesus havde sagt. [Hæld
vand i den anden kande og rør rundt.]
Jesus havde forvandlet vandet til sød, velsmagende druesaft! [Hæld saftevandet op
til børnene og lad dem drikke det.]
Tjenerne skyndte sig at hælde noget
af drikken op så mundskænken kunne
smage på det. Han kiggede overrasket på
dem, da han smagte den. ”Normalt serverer man de bedste drikkevarer først og
de billigere drikkevarer senere, men I har
gemt det bedste til sidst“, sagde han til
brudgommen. Han var meget begejstret
for druesaften.
Brudeparret var glade, Jesu mor var
glad og Jesu venner var også glade. De
vidste, at Jesus havde udrettet et mirakel.
Det var det første under han havde udrettet på jorden og de var alle sammen
forbløffede over hans magt.
Jesus brugte sin magt til at glæde
andre. Han viste brudeparret og alle gæsterne, at han bekymrede sig for dem,
og at deres liv og velbefindende betød
noget for ham. Jesus ønsker også at vi
skal være glade. Lad os fylde vores krus
med saft og sige; ”Hurra for Jesus!“ [Giv
børnene lidt tid til at gøre det.]
Lad os nu vise andre hvor glade vi er
for, at vi ved, at Jesus holder af os og ønsker, at vi skal være glade. Hvordan kan
vi gøre det? Ved at hjælp andre med at
være glade og ved at hjælpe andre med,
at have det godt.

Medbring:
• To uigennemsigtige
kander
• Vand
• Rødt eller
violet saftkoncentrat
• Tydelige billeder
• Grydeske
• Engangskrus
• Udklædningstøj fra
Bibelens tid

Tilbagemelding
Giv børnene tid til at svare når du spør-
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ger: Hvordan tror I tjenerne havde
det, da de så, hvad Jesus gjorde?
Hvad tænkte I, da I så, at vandet
blev forvandlet til saftevand? Lige
før I kom fyldte jeg lidt saftevandskoncentrat i den ene kande. Da jeg
hældte vandet oveni, blandede det
sig med saften og blev til en god
saftevand. Det var bare et trick.
Tror I også at Jesus brugte tricks?
Vent på børnenes svar. Sig så: Nej, det
gjorde han ikke. Hvorfor gjorde han
ikke det? Fordi Jesus er Guds søn og
Gud gav ham kraft til at ændre vandet til saft. Hvorfor tror I at Jesus
forvandlede vandet til saft? Jesus
forvandlede vandet til saft, fordi
han ønskede at vise brudeparret,
at deres fest betød noget for ham.
Han ønskede at festens gæster
skulle hygge sig og have det sjovt.
Han ønsker også, at vi skal have det
godt sammen med vores venner og
familie. Husk, at Jesus ønsker at;
Vi viser vores kærlighed, når
vi har det sjovt sammen med
vores familie og venner.

Spørg: Ved I hvilke andre traditioner
man havde til bryllupper på Jesu
tid? Man sang og dansede. Lad os
gå sammen i en kreds og synge en
sang, som minder os om, at Jesus
er Guds søn og han holder af os og
ønsker vi skal være glade.

Huskeverset
Medbring:
• Bibel
• En stor ballon
• Nål

Syng sangen nedenfor, på melodien
”Mester Jacob“ sammen med børnene.
Lav fagterne sammen.
Hvem er Jesus?
Hvem er Jesus?
Hvem er Jesus?
Søn af Gud.
Søn af Gud.
Han er vores frelser!

Han er vores frelser!

Pris hans navn!
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(hop en frem)
(hop en tilbage)
(hop tre frem)
(hop tre tilbage)
(tag hinanden i
hænderne og gå
mod højre)
(bliv ved med at
gå mod højre i
cirklen)
(slip hinandens

Pris hans navn!

hænder, løft dem
i vejret i tilbedelse)
(hold armene i
vejret)

Huskeverset
Pust en masse balloner op inden børnene
kommer.
Slå op på Es 52,9 og sig: Her finder vi
huskeverset i Guds Ord, Bibelen.
Læs verset højt for børnene og lad dem
gentage det efter dig. (”Bryd ud i jublende kor.“)
Spørg: Hvad betyder det at bryde
ud? Hvilke ting kan brydes eller
sprænges? Vent og lyt på børnenes
svar. Balloner kan sprænge, kan de
ikke? Hvad siger en ballon når den
sprænger? Giv tid til svar. Hvordan
ser det ud? Sæt en nål i ballonen
og spræng den. Der er en høj lyd,
når en ballon sprænger, og den går
i rigtig mange stykker ud over det
hele, når den sprænger, gør den
ikke? Hvordan ville det se ud, hvis
I var balloner der sprang? Lad børnene demonstrere det.
Sig: Lad os spille balloner der er
ved at sprænge, mens vi siger huskeverset:
Bryd ud i jublende
(Sæt jer sammenkrøbet ned på gulvet og
hop op med armene i vejret)
kor!
(Spred armene langt ud til siden)
Es 52,9
(Saml håndfladerne sammen og åben
dem, som en bog)
Gentag verset og fagterne indtil I kan det
udenad. Sig så: Jesus ønsker at både
vi og vores venner er glade og har
det godt, når vi er sammen.
Husk at Jesus ønsker:
Vi viser vores kærlighed, når
vi har det sjovt sammen med
vores familie og venner.
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Forstå bibelhistorien

Festlige minder
Giv dem tid til at svare, når du siger: Her
er et billede af en fest. Hvordan
kan man se, at det er fra en fest?
Snak sammen om billedet. Spørg: Kan
I huske den sidste gang I holdt
fødselsdagsfest? Hvor holdt I det
henne? Hvad lavede I? Hvilke lege
legede I? Hvem inviterede I? Hvad
fik I at spise?
Tilbagemelding
Spørg: Hvordan ville det være, hvis
Jesus kom til jeres fødselsdagsfest?

4

Hvordan ville l have det? Tror I
Jesus ville have lyst til at komme?
Hvorfor? Ville Jesus kunne glæde
sig til vores familiefester eller fester i kirken? Ønsker han, at vi skal
have det sjovt? Ja, fordi…:
Vi viser vores kærlighed, når
vi har det sjovt sammen med
vores familie og venner.

Medbring:
• Billeder
eller udklip
fra blade af
fester

Og Jesus ønsker, at vi skal vise kærlighed og omsorg overfor hinanden.

Brug bibelhistorien

Festlige dørskilte
Brug dørskiltinvitationerne fra ”Leg og
lær“ aktivitet A, hvis I lavede den Hvis
ikke I lavede den kan I bruge kopier af
dørskiltet bag i bogen. Kopier en til hvert
barn. Du kan enten klippe dem ud før
børnene kommer, eller du kan lade dem
gøre det selv.
Giv hvert barn et billede af dørskiltet
til at pynte. Lad voksne hjælp, hvis der er
brug for det.

Tilbagemelding
Giv dem tid til at svare, når du spørger:
Hvad skal vi gøre med vores dørskilte? Hvem skal vi give dem til?
Opmuntrer børnene til at hænge
dørskiltet op på døren hos en ven,
en nabo eller et familiemedlem for
at invitere dem til at dele deres
glæde og for at sige dem tak fordi
de bringer glæde i jeres liv. Mind
børnene om at:

Medbring:
• Dørskiltinvitationer
(se bag i
hæftet)
• Tegnegrej
• Sakse (eventuelt)

Vi viser vores kærlighed, når
vi har det sjovt sammen med
vores familie og venner.

Afslutning
Sig Jesus tak for de glade stunder I har haft sammen med
venner og familie.
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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

Jesus til fest
Ugens tekst
og referencer
Joh 2,1-11.
Den Store Mester,
kap. 15.

Huskevers
”Bryd ud i jublende
kor.“ (Es 52,9)

Tema
Vi viser vores kærlighed, når vi har det
sjovt sammen med
vores familie og venner.

132

Kan du lide fester? Kan du lide at spise lækkert mad og lege med din familie og dine venner?
Jesus kunne også lide at have det sjovt. Han kunne lide at besøge sin familie og sine venner.

Jesus og hans venner skulle til fest. Det
var ikke bare en almindelig fødselsdagsfest, det var en bryllupsfest! Det hvor
Jesus boede, var det tradition, at man
ikke blot holdt fest i én dag, men i mange
dage! Til festen snakkede, spiste og hyggede gæsterne sig sammen, og de fik
rigtig meget lækkert mad og god saft og
havde det rigtig sjovt.
Der var også nogle fra Jesu familie med
til bryllupsfesten. Hans mor Maria var
med til festen. Faktisk havde hun hjulpet
til med at planlægge festen og med at
lave noget af maden. Nogle af Jesu gode
venner var der også.
Alle gæsterne hyggede sig og havde
det rigtig sjovt. De anede ingenting om
værternes bekymringer. Tjenerne var
kommet hen til Maria og fortalt; ”Vi er
løbet tør for druesaft, alt er blevet drukket! Hvad skal vi gøre? Det bliver rigtig
pinligt for bruden og brudgommen og
festen bliver ødelagt.“
Når man holder en fest er det værste
man kan forestille sig, at man løber tør for
mad eller drikke. Åh nej, tænkte Jesu mor;
hvad kan jeg gøre for at hjælpe.
Maria vendte sig rundt, og fik øje på
Jesus. Hun gik hen til ham og sagde
meget stille: ”De er løbet tør for druesaft!
Hvad kan vi gøre for dem?“
Jesus kiggede rundt og fik øje på nogle
store vandkander og han vidste, hvad han
kunne gøre for at hjælpe!
Lige så stille gik han hen og snakkede
med de mænd der hjalp med festen.
”Fyld kanderne op med vand,“ gav han
dem besked på. De undrede sig. Hvad i
al verden skulle det gøre godt for, tænkte
de. Men de gjorde, som han sagde og

fyldte kanderne med vand.
Jesus holdt øje med, hvordan de fyldte
kanderne, og da de alle sammen var
fyldte, sagde han til dem: ”Tag en af kanderne med hen til mundskænken, og lad
ham smage på det.“
Tjenerne hældte et glas vand op fra en
af kanderne, men nu var det ikke vand
mere! Det var druesaft! Rigtig god sød
saft! Jesus havde givet dem en dejlig overraskelse! Nu var der nok at drikke til hele
festen.
Tjenerne fyldte et glas med den dejlige
kolde mirakelsaft og gav det til mundskænken. Mundskænken smagte først
lidt på det, og så drak han hele glasset.
Han vendte sig til brudgommen og sagde
overrasket. ”Mmm, det her er en fantastisk druesaft! Normalt plejer folk ellers at
servere den bedste saft først, men I har
gemt den bedste til sidst!“.
Tjenerne var begejstrede, Jesu mor var
glad, Jesu venner var glade og det var
bruden og brudgommen også.
Jesu venner talte med hinanden om mirakelsaften. Det var Jesu første under og
første gang de havde oplevet, hvor magtfuld Jesu kraft var. Hvad mon de ellers
ville få lov at opleve sammen med Jesus i
den næste tid?
Jesus smilede til sine venner. Det gjorde
ham glad at se, at folk havde det sjovt
sammen og var glade. Derefter forsvandt
han stille fra festen. Han havde gjort det,
hans mor havde bedt ham om, og der var
nok mad og drikke til alle.
Jesus viste kærlighed og omsorg til den
bryllupsfest. Han viste omsorg for bruden
og brudgommen, for sin mor og for sine
venner.

LEKTIE 12

De stunder, du har sammen med dine
venner og familie, hvor I har det sjovt og
godt sammen, de er også noget særligt for
Jesus. Han ønsker at du skal vise kærlighed
og omsorg overfor andre, når I hygger jer

sammen. Husk: vi viser kærlighed, når vi
har det sjovt sammen med vores venner og
familie.
Hvem vil du lave noget sjovt og hyggeligt
sammen med i dag?

Leg og lær
Lørdag
Få dit barn til at vise dig fagterne og lære dig huskeverset som
de har lært i Bibelklubben/sabbatskolen idag (kryb sammen
på gulvet og hop op med armene ud til siden mens I siger
verset).
Drik noget saft sammen og snak om denne uges bibelhistorie.
Forestil jer Jesu latter. Tal om hvilke ting der kunne have fået
Jesus til at grine og om ting, der får jer til at grine.
Søndag
Læs bibelhistorien ”Jesus til fest“.
Sæt dig sammen med dit barn og kig på billeder fra bryllupsfester eller i et blad med billeder fra et bryllup. Tal lidt om
bryllupper sammen.
Find forskellige saft-typer sammen. Hvilken slags saft er
jeres yndlings?
Syng en ”takkesang“ sammen og sig Jesus tak, fordi han har
givet os god saft at drikke.
Hjælp dit barn med at finde en person, som gør ham/
hende glad, og som han/hun gerne vil give den invitation til,
som de lavede i Bibelklubben/sabbatskolen.
Mandag
Læs Joh 2,1-11 sammen. Vis dit barn hvor denne historie står
i Bibelen. Spørg: Hvem var med til festen? Hvad skete der, da
saften slap op? Hvorfor tror I, at Jesus lavede saften? Hvorfor
var denne saft bedre end den første?
Lav en blindtest med dit barn på vand og saft eller en
anden læsedrik. Spørg: Kan du smage forskel?
Øv jer på huskeverset sammen. Syng en glad sang sammen,
før I beder.
Tirsdag
Hjælp dit barn med at lave en middagsinvitation til Jesus om
at komme og spise hos jer fredag aften. Mind dit barn om at
Jesus ønsker vi skal være glade. Han ønsker, at vi skal have det
sjovt sammen med vores familie og venner.
Tal om en særlig begivenhed eller festlig lejlighed, som dit
barn husker som særlig sjov og hyggelig.
Syng en ”glad familiesang“ sammen og sig Jesus tak for
jeres familie og jeres venner.

Onsdag
Udvælg et eller to afsnit
fra kap 15 i Den Store
Mester og læs det
sammen i aften til
jeres familieandagt.
Hjælp dit barn
med at invitere en
gæst med hjem
til middag hos jer
fredag aften. Ring
til eller besøg denne
person. Lav en invitation
til vedkommende.
Syng jeres gladeste yndlingssang.
Stil jer foran spejlet og lav glade ansigter mens
I øver jer på huskeverset sammen. Sig Jesus tak
for venner.
Torsdag
Planlæg menu og pynt til jeres middag fredag aften sammen
med jeres barn. Tag ud og handle ind til middagen sammen.
Forslå ham/hende at tælle hvor mange ting I har brug for til
jeres gæst.
Hjælp dit barn med at øve sig i at ”forvandle“ vand til saft
ved at hælde et par dråber frugtfarve i et klart glas vand.
Smager det som saft? Hvorfor? Hvem er den eneste, som kan
forvandle vand til dejlig, sød saft?
Fredag
Gør noget særligt ud af middagen og lav det til en speciel
begivenhed. Hjælp dit barn med at sætte bordkort på til
gæsterne. Lav plads til Jesus også.
Hjælp barnet med at opføre et skuespil om bibelhistorien i
aften til jeres andagt. Snak sammen om nogle af de gode
stunder Jesus havde sammen med sine venner og familie.
Snak med hinanden om jeres egne gode oplevelser også.
Syng lovsange sammen og lær huskeverset til jeres gæster
(husk også at lave fagterne). Bed sammen og sig Jesus tak for
glade stunder. Giv alle mulighed for at bede en lille bøn højt,
hvis de har lyst.

133

