LEKSE
Lovprisningsopptog

År B
1. kvartal
Lekse 9

TILBEDELSE

Vi priser Jesus for det han har gjort for oss.

Henvisninger
Lukas 19,28-40; Alfa & Omega 5, side 121-132 (DA:569-579).

Minnevers
«Velsignet være han, kongen, som kommer i Herrens navn!» (Lukas 19,38 ntr).

Mål
At barna skal:
Vite at det er godt å prise Jesus.
Føle takknemlighet for alt det flotte Jesus har gjort.
Gi respons ved å prise Jesus med musikk.

Den røde tråden

Vi tilber Jesus når vi priser ham.

Innledning
Kort sammendrag av
bibelfortellingen
I omlag tre år har Jesu venner reist
omkring sammen med ham, og de har
sett hvordan han gir blinde synet tilbake,
vanføre går og syke blir friske. Jesu
venner elsker ham fordi han er snill. En
dag lager folk til et opptog til ære for
ham. De roper ut fine ting om ham. De
priser Jesus for hans godhet.
Denne leksen handler om
tilbedelse
For dem som kjenner Guds kjærlighet
og godhet er det naturlig å prise Gud. Vi
priser ham når vi synger om vår takknemlighet og når vi i våre bønner forteller ham om hvor glade vi er fordi han
er så glad i oss.
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Lærerens «verdt å vite»
«Det var på den første dag i uken at
Kristus holdt sitt triumferende inntog i
Jerusalem. Folkeskarer som hadde
strømmet til for å se ham i Betania,
fulgte nå med, ivrige etter å være vitne
til den mottagelsen han skulle få. Mange
mennesker var på vei til byen for å feire
påsken, og de sluttet seg til mengden
som fulgte Jesus.» – Alfa & Omega, bind
5, side 121 (DA:569).
«Aldri før hadde verden sett et slikt
seiersopptog. . . . De blinde som hadde
fått sitt syn, gikk forrest i toget. De
stumme som nå hadde løste tunger, var
de som ropte høyest. Krøplingene som
han hadde helbredet, hoppet av glede.
De var også de mest ivrige til å bryte av
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Velkommen

1

MINUTTER

Til alle er
kommet

Forberedelses- Inntil 10
Forberedende
aktiviteter
minutter
aktiviteter
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Sang og
og
Sang
bønn*
bønn*

Inntil 10
minutter

2

Bibelfortell.
Bibelfortellingen

Inntil 20
minutter

AKTIVITETER

DETTE TRENGER DU

Hils på barna ved døra;
er de glade/lei seg?

A. Palmegren

Grønt papir, blyanter, sakser, lim
eller teip, «stammer» eller plugger

B. Lovsanger

Kassettspiller, blank kassett, musikk
til lovsanger

C. Blomsterkrans

Farget papir, sakser, hullmaskin,
garn

*Sang og bønn kommer inn i programmet der det måtte passe best.

Se side 95

Opplev bibelfortellingen

Eselrekvisitt, Sangen «Pris ham, pris
ham» (Vi synger med de minste nr.
14), kunstige blomster og/eller
blomsterkranser, virkelige eller kunstige palmegrener eller lommetørklær, tøystykker eller badehåndklær

Bibelstudiet

Bibel

Minneverset

Bibel,

3

Leksen ii
Leksen
praksis

Inntil 15
minutter

Lovprisningsopptog

4

Del med
andre

Inntil 15
minutter

Lovsang med palmegrener

palmegrener og svinge dem foran
Frelseren. Enker og foreldreløse barn
priste Jesu navn for hans barmhjertighetsgjerninger mot dem. De spedalske
som han hadde helbredet, spredte ut
sine smittefrie klær på veien og hyllet
ham som ærens konge. De som han
hadde kalt ut fra dødens søvn, var også
med i folkemengden. Lasarus, som kort
tid i forveien hadde ligget død i graven,
frydet seg nå i sin manndoms fulle kraft.
Det var han som ledet det dyret
Frelseren red på.» – Alfa & Omega, bind
5, side 124-125 (DA:572).

Palmegrener eller mønster av palmeblad (se side 59), grønn kartong,
merkepenn, sakser

Tenk over alt det Jesus har gjort for
deg. Hvordan vil du dele denne lovprisningsholdningen med barna?

Dekorering av rommet
Bruk rekvisittene til veien og eselet fra
lekse 7. Lag bymurer av pappesker eller en
buegang eller port tegnet på store ark
gråpapir. Sett inn palmer eller andre trær i
krukker, eller tegn palmer på veggene. Legg
ut fargerike tøystoffer eller badehåndklær.
Disse skal brukes i «Opplev fortellingen».
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Undervisning
Velkommen
Hils barna velkommen etter hvert som de kommer. Spør hvordan
uken har vært for dem – både det som har vært hyggelig og det som
kan ha vært leit. Er det noe fra forrige lekse de har lyst til å snakke om?
Sett dem i gang med den aktiviteten du har valgt.

1

Forberedende aktiviteter
Bruk den eller de aktivitetene som passer best i din gruppe.

A. Palmegren
Hjelp barna å lage omriss av hendene sine på grønt papir
fire ganger. Hjelp barna å klippe ut hendene og lime/tape dem
på en 30 cm stamme av grønt papir eller en treplugg og lag en
palmegren (to palmer på hver side som peker utover).
ELLER lag en palmegren på forhånd ved å folde et ark grønt
papir i to på langs. Rund av de to åpne hjørnene med saks.
Barna kan bruke sakser og klippe små spalter langs den åpne
siden så man får en «frynse». Be dem om ikke å klippe i den
brettede siden. Deretter kan de tape grenen sin til en treplugg.
Dette kan brukes under «Opplev fortellingen» og «Del med
andre».

Materiell:
❑
❑
❑
❑

grønt papir
blyanter
sakser
lim eller
tape
❑ «stammer»
eller
treplugger

Oppsummering
Gi dem tid til å tenke seg om når du spør: Kan du vinke forsiktig opp
og ned med palmegrenen din? I dag skal vi få høre en bibelfortelling
om en gang da barn og voksne vinket med palmegrener og lovpriste
Jesus. Palmegrener ble brukt til å vise hvem som hadde vunnet seier.
Folket ville tilbe Jesus og gi ham seieren. De ville prise ham for alt
han hadde gjort for dem. Vet du at . . .

VI TILBER JESUS NÅR VI PRISER HAM.
La oss si den sammen!

B. Lovsanger

Materiell:

Spill inn opptak av barna når de synger favorittlovsangene
sine og spill dem av for dem.

❑ kassett/

Oppsummering
Gi dem tid til å tenke seg om når du spør: Var det moro
å høre dere selv synge? Tror du at Jesus hørte at vi
sang? Tror du at sangene våre gjør Jesus glad? Vil du
prise Jesus? I dag skal vi få høre en bibelfortelling der
barn og voksne sang sanger for Jesus. Vi kan også
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mp3-spiller
❑ evt. blank

kassett
❑ noter til

flere
lovsanger
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synge for ham. «Den røde tråden» vår i dag er slik:

VI TILBER JESUS NÅR VI PRISER HAM.
La oss si den sammen!

C. Blomsterkrans
Forberedelse: Klipp ut mange papirblomster i forskjellige
farger og lag hull i midten. La barna bytte på å lage en
blomsterkrans med garn. Bind sammen endene og legg
kransen om eselrekvisittens hode.

Materiell:
❑ farget papir

til blomster
❑ sakser
❑ hullmaskin
❑ garn

Oppsummering
Gi dem tid til å tenke seg om når du spør: Var det
moro å lage blomsterkransen? Kan du si meg hvor
folk lager slike blomsterkranser av ordentlige
blomster? (Stillehavsøyene) På disse stedene blir blomsterkransene lagt
om halsen på folk når de vil ære dem. I dag skal vi få høre en bibelfortelling der barn og unge sannsynligvis brukte blomster for å prise
Jesus. Vi kan også prise Jesus. «Den røde tråden» vår for i dag er slik:

VI TILBER JESUS NÅR VI PRISER HAM.
La oss si den sammen!

*

Merk: Sang og bønn finner du på side 99.
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2

Bibelfortellingen

Opplev bibelfortellingen

Materiell:
❑ Eselrekvisitt,
❑ Sangen

«Pris ham,
pris ham»
(Vi synger
med de
minste nr.
14)
❑ kunstige
blomster
og/eller
blomsterkranser
(laget i
forbereden
de aktivitet
C)
❑ virkelige
eller
kunstige
palmegrener(valgfritt – bruk
det dere
laget i
forbereden
de aktivitet
aktivitet A)
eller
lommetørklær
❑ tøystykker
eller badehåndklær
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De hadde ingen sadel, så disiplene la
kappene sine på folen, så Jesus hadde
noe å sitte på. Lasarus – han som Jesus
hadde oppreist fra de døde – førte eselet.
Jesus og disiplene vandret langs
Veien til Jerusalem var full av folk.
veien. Jesus gikk foran og tenkte. Han
Fedrene satte barna sine på skuldrene så
visste at noe veldig viktig skulle skje. Han de skulle se Jesus. Mødrene sto på tå for
visste at tiden var inne til å fortelle alle
å se Jesus. I folkemengden var det mensammen at han var Messias – den Gud
nesker som Jesus hadde helbredet – folk
hadde sendt fra himmelen for å redde
som hadde vært blinde, døve, syke eller
verden.
krøplinger. De var så glade fordi de
Jesus og vennene hans nærmet seg
kunne få prise Jesus.
Jerusalem. Plutselig stoppet Jesus. «Gå
Folket begynte å ta av seg kappene
inn i landsbyen,» sa han til to av disiplog legge dem i veien der eselet med
ene. «Der skal dere finne en eselfole som Jesus kom gående [barna legger ned sine
står bundet. Det har aldri sittet noe
tøystoffer eller badehåndklær]. De brøt
menneske på den. Løsne den og før den kvister av palmene og vinket med dem
til meg. Om noen spør dere hvorfor dere [barna vifter med palmegreiner eller
gjør det, skal dere bare si: 'Herren har
lommetørklær]. De kastet blomster på
bruk for den.'»
veien foran Jesus [barna kaster blomster
Jesus trengte eselfolen fordi han skulle og/eller legger sine blomsterkranser om
«eselets» hals]. Folket begynte også å
til å gjøre det profetene hadde sagt at
Messias skulle gjøre. «Din konge kommer rope: «Velsignet være han, kongen, som
til deg. . . . Ydmyk er han og rir på et
kommer i Herrens navn! Velsignet være
esel, på den unge eselfolen» (Sakarja
han, kongen, som kommer i Herrens
9,9).
navn! [barna roper det ut to ganger]!»
Den gangen red kongene inn i byene Folk ropte og sang mens de gikk [barna
på store, hvite hester, de største og
synger «Pris ham, pris ham» en gang].
mektigste hestene de kunne få tak i. De
De priste Gud for alle de herlige mirakville at alle skulle vite at det var de som
lene de hadde opplevd.
var kongen. De ville at alle skulle være
Noen av de religiøse lederne ble
redd dem. Jesus ville at alle skulle vite at skikkelig sinte. De visste at folk kalte Jesus
han var konge. Men han red inn i byen
for Messias. «Lærer!» ropte de fra
på et lite esel. Jesus ville aldri at folk
veikanten. «Si til dem at de må slutte å si
skulle være redd ham, enda han var
slikt!»
konge over hele verden.
Jesus var lei seg da han så på de reDisiplene skyndte seg og gjorde slik
ligiøse lederne. Han visste at de ikke
Jesus hadde sagt. Da de kom inn i lands- ønsket å tro at han virkelig var Messias.
byen, fant de en eselfole, akkurat som
De hatet ham. «Jeg kan ikke si det!»
Jesus hadde sagt. Og da de løsnet den,
svarte Jesus. «Dersom folket tier, skal
spurte eieren hva det var de holdt på
steinene langs veien rope!»
med. Disiplene svarte: «Herren har bruk
Det var på tide at alle fikk vite at Jesus
for den», akkurat som Jesus hadde sagt
var Messias – han som var sendt av Gud.
de skulle. Så førte de det lille eselet bort. Tiden var kommet da alle måtte velge.
Les eller fortell historien mens barna
gjør det som er foreslått til riktig tid.
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Ville de tro på Jesus?
Det var godt for folket å prise Jesus.
Det er godt for oss å gjøre det samme.
Vi tilber Jesus når vi synger for ham og
forteller ham at vi elsker ham.
Oppsummering
Gi dem tid til å tenke seg om når du
spør: Hva tror du folk følte da de så
at Jesus red på den lille eselfolen?
Hva tenkte de religiøse lederne da
de hørte at folket priset Jesus? Hva
tror du Jesus følte der han red på
eselet gjennom Jerusalems gater?
Ønsker du også å prise Jesus?
Hvordan kan du prise Jesus? Husker
du budskapet vårt? La oss si det
sammen:

VI TILBER JESUS NÅR VI
PRISER HAM.
Vi leser Bibelen sammen
Slå opp i Lukas 19,28-40. Pek på
teksten og si: Det er her vi finner
dagens fortelling i
Guds Ord.
Materiell: Bibelen,
Les teksten høyt og
sammenfatt der det
❑ bibel
trengs.
Oppsummering
Gi dem tid til å tenke seg om når du
spør: Hva slags oppdrag var det
Jesus gav to av disiplene sine? Hva
la de på eselfolen så Jesus skulle
sitte på det? Hvilken by var det
Jesus red inn i? Hvordan priste
folket ham? Hva var det som skulle
prise Jesus hvis ikke folket gjorde

det? Hva vil du prise Jesus for i
dag? Husk:

VI TILBER JESUS NÅR VI
PRISER HAM.
La oss si den sammen!

Minnevers
Slå opp i Bibelen til Lukas 19,38 og si:
Det er her vi finner minneverset
vårt i Bibelen, Guds Ord. Les
teksten høyt: «Velsignet være
Materiell:
han, kongen, som kommer i
Herrens navn!» (Lukas 19,38
❑ bibel
ntr). Lær dem så verset slik vi har
skissert nedenfor.
Velsignet

(Hendene utstrakt
som om du velsigner et barn.)

være han, kongen (Hendene opp
som om du setter
en krone på ditt
hode.)
som kommer

(Gjør tegn til at
man skal komme
mot deg.)

i Herrens

(Pek oppover.)

navn!

(Pek mot
munnen.)

Lukas 19,38

(Håndflatene
åpnes som en
bok.)
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3

Leksen i praksis

Lovprisningsopptog
Hold et lovprisningsopptog. La barna
stille seg opp på rekke (gå ut om mulig)
og følge etter deg mens du går omkring.
Du sier: Pris Jesus for _____________
og én etter én fyller barna ut tomrommet med sine egne forslag (så som
«mine foreldre,» eller «hunden min» eller
«solskinnet» osv.).
Oppsummering
Gi dem tid til å tenke seg om når du
spør: Var det kjekt å være med i
lovprisningsopptoget vårt? Når kan
vi lovprise Jesus? Hva tror du Jesus
føler når han hører at vi priser
ham? Hvordan kan vi prise Jesus?

4
❑ palme-

grener (fra
forberedende
aktivitet A)
ELLER
❑ mønster av
palmeblad
(se side 59)
❑ grønn
kartong
❑ merkepenn
❑ sakser

VI TILBER JESUS NÅR VI
PRISER HAM.

Del med andre

Lovsang med palmegrener

Materiell:

Vi kan prise Jesus for alt han gir
oss, for alt han gjør for oss, og for
at han er nettopp den han er – universets konge, Guds Sønn og vår
venn. Vi kan prise Jesus når vi ber
til ham og takker ham. Vi kan prise
Jesus når vi synger for ham. Vi kan
prise ham med måten vi opptrer på
og snakker til andre. Når vi virkelig
priser ham, vil folk se at vi har
Jesus i hjertet. La oss si «Den røde
tråden» sammen:

Bruk palmegrenen fra forberedende aktivitet A, eller hvis barna ikke
laget palmegren, får du dem til å
klippe ut palmebladmønsteret (se
side 59) som du har kopiert over på
grønn kartong.
La barna vaie med palmegrenene
sine eller bladene mens de synger
«Pris ham, pris ham» (Vi synger med
de minste nr 14).
Oppsummering
Gi dem tid til å tenke seg om
når du spør: Likte du å lovprise

Jesus? Ta med deg palmegrenen
eller palmebladet hjem og del lovsangene dine med noen så de kan
se hvor glad du er i Jesus. Du kan
fortelle dem om da folket priste
Jesus for lenge siden, og hvordan vi
kan prise ham nå. Fortell dem hvorfor du liker å prise Jesus. Husk . . .

VI TILBER JESUS NÅR VI
PRISER HAM.
La oss si den sammen!

Avslutning
Be om at barna skal prise Jesus hele uken og dele sine lovsanger med andre.
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SANG OG BØNN

*

Fellesskap
Fortell om barnas gleder og sorger (glade og triste) som de fortalte deg
om da de kom (hvis det passer). Ta tid til å dele erfaringer fra siste ukes
leksestudium og repeter minneverset. Nevn fødselsdager, spesielle begivenheter eller prestasjoner. Ønske gjester spesielt velkommen og fortell alle hva
de heter.
Forslag til sanger
«Pris ham, pris ham» (Vi synger med de minste nr. 14)
«Hvilken herlig dag» (Barnas Lovsang nr. 52 a og b, Barnesangboka nr. 56
N og B)
«Jeg går i solskinn» (Hjertesanger nr. 49)
«Vet du hvorfor gleden er i meg?» (Barnesangboka nr. 235 N og B, Min
båt er så liten nr. 20))
Misjon
Si: Var det ikke moro å lovprise Jesus med sanger? Det er
mange i verden som ikke kjenner Jesus, så de kan ikke prise ham.
La oss fortelle folk om Jesus så de også kan prise ham! Bruk en fortelling fra Barnas misjon.
Kollekt
Si: Den kollekten du kom med i dag er enda en måte å tilbe
Jesus på. Pengene vil bli brukt ti å fortelle folk om Jesus slik at de
også kan prise ham.
Bønn
Be barna si navnet på ting de vil prise Jesus for. Inviter frivillige til å be
og avslutt med en enkel bønn, for eksempel: Kjære Jesus, vi priser deg i
dag fordi du er så god mot oss og fordi du elsker oss. Vi er glade
i deg. Amen.
*Sang og bønn kommer inn der det passer best i programmet.
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E L E V M A T E R I E L L

Lovprisningsopptog
Henvisninger
Lukas 19,28-40;
Alfa & Omega
5,side 121-132
(DA:569-579).

Hva liker du å takke Jesus for? Hvordan viser du ham at du er glad i ham? En gang
for lenge siden lovpriste folket ham med et opptog, palmegreiner og høye stemmer.

Jesus og disiplene vandret langs veien.
For hvert steg de tok, steg det opp små støvskyer. Jesus gikk foran i taushet. Han tenkte.
Jesus visste at noe veldig viktig skulle skje.
Han
visste at tiden var inne til å fortelle alle
Minnevers
sammen
at han var Messias – den Gud
«Velsignet være
hadde
sendt
fra himmelen for å redde
han, kongen, som
verden.
Han
som
folket hadde ventet på og
kommer i Herrens
lengtet etter i hundrevis av år.
navn!» (Lukas
Jesus og vennene hans
19,38 ntr).
nærmet seg Jerusalem.
Plutselig stoppet Jesus. «Gå
Den røde
inn i landsbyen,» sa han til
tråden
to av disiplene. «Der skal
dere finne en eselfole som
står bundet. Det har aldri
sittet noe menneske på den.
Løsne den og før den til
meg. Om noen spør dere
hvorfor dere gjør det, skal
dere bare si: 'Herren har
bruk for den.'»
Jesus trengte eselfolen
fordi han skulle til å gjøre
det profetene hadde sagt at
Messias skulle gjøre. «Din konge kommer til
deg. . . . Ydmyk er han og rir på et esel, på
den unge eselfolen» (Sakarja 9,9).
Den gangen red kongene inn i byene på
store, hvite hester, de største og mektigste
hestene de kunne få tak i. De ville at alle
skulle vite at det var de som var kongen. De
ville at alle skulle være redd dem. Jesus ville
at alle skulle vite at han var konge. Men han
red inn i byen på et lite esel. Jesus ville aldri
at folk skulle være redd ham, enda han var
konge over hele verden.
Disiplene visste at noe ganske uvanlig var
i ferd med å skje, så de skyndte seg og
gjorde slik Jesus hadde sagt. Da de kom inn i
landsbyen, fant de en eselfole, akkurat som
Jesus hadde sagt. Da de løsnet den, spurte
eieren hva det var de holdt på med.
Disiplene svarte: «Herren har bruk for den»,
akkurat som Jesus hadde sagt de skulle. Så
førte de det lille eselet bort.

VI TILBER
JESUS NÅR VI
PRISER HAM.
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De hadde ingen sadel, så disiplene la
kappene sine på folen, så Jesus hadde noe å
sitte på.
Solen skinte varmt og innbød folk til å
komme ut. Veien til Jerusalem var full av folk.
Fedrene satte barna sine på skuldrene så de
skulle få se Jesus. Mødrene sto på tå for å se
Jesus. I folkemengden var det mennesker
som Jesus hadde helbredet – folk som hadde
vært blinde, døve, syke eller
krøplinger. De var så glade
fordi de kunne få møte Jesus
igjen.
Folket begynte å ta av
seg kappene og legge dem i
veien der eselet med Jesus
kom gående. (Det var slikt
folk gjorde for kongene på
denne tiden.) Folket begynte også å rope:
«Velsignet være han,
kongen, som kommer i
Herrens navn! Velsignet
være han, kongen, som
kommer i Herrens navn! Folk
ropte og sang mens de gikk. De priste Gud
for alle de herlige miraklene de hadde opplevd.
Noen av de religiøse lederne fulgte med
det som skjedde. De visste at folk kalte Jesus
for Messias, og de likte det ikke. «Lærer!»
ropte de fra veikanten. «Si til folket at de må
slutte å si slikt!»
Jesus var lei seg da han så på de religiøse
lederne. Han visste at de ikke ønsket å tro at
han virkelig var Messias. De hatet ham. «Jeg
kan ikke si det!» svarte Jesus. «Dersom folket
tier, skal steinene langs veien rope!»
Det var på tide at alle fikk vite at Jesus var
Messias – han som var sendt av Gud. Tiden
var kommet da alle måtte velge. Ville de tro
på Jesus?
Det var godt for folket å prise Jesus. Det
er godt for oss å gjøre det samme. Vi tilber
Jesus når vi synger for ham og forteller ham
at vi elsker ham.
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Sabbaten

Aktiviteter

Hver dag denne uken leser dere bibelfortellingen
sammen og bruker bevegelsene nedenfor til å lære
minneverset.
Velsignet . . . . . . . . .(Hendene utstrakt som om
du velsigner et barn.)
være han, kongen . .(Hendene opp som om du
setter en krone på ditt
hode.)
som kommer . . . . . .(Gjør tegn til at man skal
komme mot deg.)
i Herrens . . . . . . . . . .(Pek oppover.)
navn! . . . . . . . . . . . . .(Pek mot munnen.)
Lukas 19,38 . . . . . . .(Håndflatene åpnes som en
bok.)

Søndag
Les Lukas 19,28-40 for barnet ditt, men stopp flere
ganger når det står at folk priser Jesus og la barnet ditt
si «Hurra for Jesus!»
Hjelp barnet ditt å skrive (eller skriv det selv):
«Takk, Jesus» på et ark og legg det et sted der det er
lett å se. Hver dag denne uken ber du barnet ditt om
å fortelle deg en ting det vil takke Jesus for. La dem
skrive ned ordene eller tegne et bilde eller et smileansikt på arket.

Mandag
Minn barnet ditt om å dele lovprisningen av Jesus
med noen ved å gi dem palmegreinen eller bladet
som ble laget på sabbatsskolen.
(Eller klipp til en løvform av et
grønt ark og skriv «Vi tilber Jesus
når vi lovpriser ham» på det.) Mens
de deler, kan de fortelle bibelfortellingen.
Gi barnet ditt muligheten til å se en
virkelig hest, ponni eller esel denne uken, dersom det lar seg gjøre. Er det ikke mulig, så lat som
om du er en eselfole og la barnet ditt få en ridetur.

Tirsdag

Hjelp barnet ditt å finne en stein. Minn ham/henne
om den gangen Jesus red inn i Jerusalem på eselfolen.
De religiøse lederne ville at folket skulle slutte å lovprise Jesus, men Jesus svarte at dersom de ikke priste
ham, da ville steinene gjøre det.
La barnet ditt holde steinen
mens familien synger lovsanger.

Onsdag
Gjør et «Pris
Jesus»-litani sammen med barnet ditt. Du sier: «Kan vi alltid
prise Jesus? Vi kan alltid prise Jesus. Enn når vi sitter?»
(Barnet sitter og sier: «Pris Jesus.») «Enn når vi står?» (Barnet
står og sier: «Pris Jesus.») Fortsett med ligge ned, knele,
synge, hoppe, osv.

Torsdag
Ta med barnet ditt ut og finn tre ting der vil prise
Jesus for. Pris ham så ved å takke ham.
Lær barnet ditt en ny lovsang til Jesus.

Fredag
Hjelp barnet ditt å dramatisere bibelfortellingen sammen med familien. Bruk lommetørkle eller skjerf, eller en liten gren av
et ordentlig tre, f.eks. en palmegren.
La barnet ditt fortelle om «Takk,
Jesus»-listen de laget denne uken. Be og
takk Jesus for hver av tingene.
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