LEKTIE
År B
2. kvartal
Lektie 1

Vågn op lille pige!
Ugens tekst og referencer:
Mark 5,21-43.
Den store Mester, kap. 36.

Huskevers:
”Frem for alt ønsker jeg, at du må have det godt og være rask.“ (3 Joh 1,2)

Hovedformålet er, at børnene …
Ved at Gud ønsker de skal bede for andre
Føler at Gud lytter til deres bøn for andre
Viser det, ved at tage sig af de mennesker der er syge, bl.a. ved at bede for dem.

Tema:

Vi tjener Gud når vi beder for de syge.

Parat til at undervise
Bibelhistorien kort fortalt
Jairus datter er meget syg. Han gør alt,
hvad der er i hans magt, for at gøre
hende rask, men hun får det ikke bedre.
Derfor opsøger han Jesus og bønfalder
ham om at hjælpe og helbrede hende.
Jesus lytter og handler med det samme.
De vender om og går mod Jairus hus,
men på vejen derhen kommer en tjener
løbende for at fortælle Jairus, at hans datter er død og han ikke skal tage mere af
Jesu tid. Men Jesus vender sig til Jairus,
og opmuntrer ham til at tro i tillid, og
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de fortsætter. Jesus går ind i huset og ser
den lille pige ligge død på sengen, og
han vækker hende tilbage til livet.
Dette er en historie om …
Bed for dem der er syge og se det som
en tjeneste I gør for dem og for Gud. Han
lytter, når vi beder for dem, der har det
svært. Vores bønner er en måde for ham
at trøste de syge på.

Til læreren
”Skønt disciplene havde været vidne til
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Programoversigt
Program

Minutter

Aktiviteter

max
10 min.

A. Bønnekasse

Materialer

Velkomst
1

Leg og lær
aktiviteter

B. Center for bønneemner
C. Gemmeleg

Skotøjsæske, hvidt papir, farveblyanter eller farvede tuscher, limstifter,
sakse
Hvide papirs cirkler (en til hver
anden), tegnegrej, sakse
Ingen

*
2

3
4

Sang og bøn

max
10 min.

*Sang og bøn kan bruges når
som helst i programmet

Bibelhistorie

max
20 min.

Oplev bibelhistorien

Enkle bibel-udklædnings dele (hårdbånd, bælter el.l.)

Huskeverset

Bibel

Forstå
bibelhistorien

max
15 min.

Brug
bibelhistorien

max
15 min.

så mange af Jesu barmhjertigheds handlinger blev de alligevel overraskede over,
at han imødekom denne overlegne rabbiners bøn…
”Den bekymrede far var utålmodig
og irriteret over enhver forsinkelse, men
Jesus, som fattede medlidenhed for menneskene han mødte, stoppede op for at
befri folk fra deres lidelser eller trøste et
bekymret hjerte når han mødte det.“
(Den store Mester, s. 230).
”Vores bekendelse af hans trofasthed
er himlens måde at vise Kristus overfor
verden på. Vi må anerkende hans nåde
som den er gjort kendt gennem de hel-

Papir og farveblyanter

lige mænd i gammel tid, men det, der
vil gøre den største forskel, er vores egne
vidnesbyrd om vores oplevelser med
ham“ (Den store Mester, kap. 36)

Forslag til dekoration
Lav en lille opsætning med en dukke
der ligger i en seng og ser syg ud (brug
vandfarve til at lave røde knopper eller
giv den forbindinger på). Sæt et stort billede af et barn der knæler i bøn op bag
ved sengen. Når I går i gang med programmet, så stil et stort billede af Jesus
op ved siden af sengen. (Vi vil bygge videre på dette de følgende uger.)
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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. Bønnekasse
Medbring:
• Skotøjsæske
• Hvidt papir
• farveblyanter
eller farvede
tuscher
• limstifter
• sakse

(Denne aktivitet vil der blive bygget videre på hen over den næste måned).
Stil en skotøjsæske (eller anden kasse med lignende mål) op på et bord og lav en
rille i låget på den. Brug det hvide papir til at lave cirkler med en diameter på fem
til syv centimeter. Udlever farveblyanter eller tuscher.
Sig: Børn, i dag skal vi lave en bønnekasse. I må tage en cirkel hver og
farvelægge den med lige netop jeres yndlingsfarve. Når de er færdige vil
vi lime dem på kassen, så den bliver flot og farverig at se på.
Tilbagemelding
Sig: Må jeg se jeres cirkler? Hvilke farver har I valgt? Sikke nogle fantastiske farver!
Det er nogle meget glade farver. Klare farver kan minde os om hvor
glade vi bliver af at tale med Jesus. Nu vil vi lime cirklerne på kassen
og så kan de minde os om, at vi får det godt når vi beder til Jesus. Lad
os også huske vores temavers for i dag:
Vi tjener Gud når vi beder for de syge
Sig det med mig.
(og lad børnene lime cirklerne på imens)

B. Center for bønneemner

Medbring:
• Hvide papir
cirkler
• Tegnegrej
• Sakse

Uddel de hvide papir cirkler, som gerne må være i størrelsen 10-12 cm i diameter.
Sig: Lav en tegning af en person I gerne vil bede for på jeres cirkel. Når
I har tegnet den, så lad en voksen skrive jeres navn og lidt om, hvad
billedet handler om, bag på cirklen, for at I kan huske hvad den handler om. Når I har gjort det folder I papiret sammen og putter det ned i
bønnekassen.
Husk at:
Vi tjener Gud når vi beder for de syge
Sig det sammen med mig.
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Tilbagemelding
Sig: Er der nogen der har lyst til at fortælle om, hvem de tegnede og
hvorfor I gerne vil bede for den person? (opmuntre børnene til at fortælle
om deres forbønperson) Sig: Det er alle sammen nogle rigtig gode bønneemner. Husk på, at:
Vi tjener Gud når vi beder for de syge
Sig det sammen med mig.

C. Gemmeleg
(Få en voksen til at gemme sig bag en dør eller ét eller andet sted, hvor han/hun
har mulighed for at se børnene, men hvor de ikke kan se den, der gemmer sig.)
Sig til børnene: En af vores hjælpere i dag er et sted, hvor vi ikke kan
se ham/hende. Hjælper, kan du høre mig.
Voksen hjælper fra skjul: Ja, jeg kan høre dig.
Lærer: Kan du se os?
Hjælper: Ja, jeg kan godt se jer.
Lærer: Hvordan kan vi vide, at han/hun kan se os, når vi ikke kan se
ham/hende?
Giv børnene tid til komme med forskellige svar som f.eks. at man kan spørge
hjælperen, hvilken farve tøj man har på i dag eller bede ham/hende forklare, hvad
vi laver lige nu osv.
Sig til børnene: Det var nogle gode ideer. Lad os prøve nogle af dem.
Sig til hjælperen: Fortæl os hvilken farve tøj X har på i dag.
Hjælper: X har ________ tøj på i dag.
Signaler til børnene, at de skal rejse sig op og sig: Det lyder virkelig som om
han/hun kan se os. Lad os prøve med et andet spørgsmål.
Sig til hjælperen: Hvad laver vi lige nu?
Hjælper: Alle børn står op.
Giv børnene tegn om at sætte sig ned igen og få endnu engang hjælperen til at
fortælle, hvad han/hun ser I laver.
Tilbagemelding
Giv børnene tid til at reagere og sig: Det er altså sandt, at vores hjælper
kan se og høre os, selvom vi ikke kan se ham/hende. Sådan er det
også med bøn. Selvom vi ikke kan se Jesus, kan han se og høre os. Vi
kan tale med ham, ligesom vi kan tale med en af vores venner. Kan I
gætte hvor vores hjælper gemmer sig? Giv børnene tid til at give deres bud
på gemmestedet. Sig: Sikke mange gode ideer I har. Lad os kalde ham/
hende frem fra gemmestedet og se, hvor det er. Hjælperen kommer
frem fra gemmestedet så børnene kan se det.
Husk at:
Vi tjener Gud når vi beder for de syge
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
Kære Gud, vi be’r for dem (Salmer og Kirkeviser, nr. 97)
Han har den hele vide verden (Salmer og Kirkeviser, nr. 92)
Fred med far (Salmer og Kirkeviser, nr 30)
Pris Ham, pris Ham (Børnesange, nr 51A)
Tak Jesus, at du hør på mig (Syng og mal, nr. 53)
Mission
Sig: Vi tjener Gud når vi beder for dem der er syge over hele jorden.
Vores missionshistorie i dag handler om _________.
Brug historien fra Børnenes missionshistorie eller en anden historie, som du
har mulighed for at bruge.
Kollekt
Sig: Vi tjener Gud, når vi beder for de syge. Vi tjener også
Gud, når vi giver gaver. I dag går vores kollekt til en gave til
________________.
Bøn
Sig: (Barns navn), vil du gå op og trække en af cirklerne i bønnekassen. Læs bønneemnet op. Sig: I dag skal vi bede for ________. Selvom
vi ikke kan se Jesus, kan vi bede ham om at være med dem, der er
syge. Sæt det store billede af Jesus op ved siden af sengen.
Sig: Lad os bede sammen. Prøv at gentage efter mig: Vi beder dig
for ________. Tak Jesus, fordi du hjælper. Gentag det med et par cirkler
mere.

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

Oplev bibelhistorien
Medvirkende: Talitha (Jairus datter),
Jairus, Jairus kone, en tjener, to læger, en
ven, disciplene, menneske skare og nogle
sørgende.
Scenen er sat
Ryd et stort stykke af rummet, så der
er plads til alle i spillet. Den ene side af
rummet er Jairus hus, den anden side
er gaden, hvor Jesus taler med menneskeskaren. Få børnene til at melde sig
til de forskellige roller. Der er plads til at
alle kan deltage, også bare i en lille rolle,
da der kan bruges mange til menneskemængden eller sørgende. Lav noget
enkelt udklædning til alle så de ligner
nogen fra bibelsk tid (et bælte, hovedbånd el.l.).
Talitha vågnede en morgen og ville stå
ud af sengen, men hun kunne ikke! Hun
var simpelthen så syg. Hendes mor var
meget bekymret og det var hendes far
også.
Mor og far kiggede på Talitha. Hun
lå meget stille med øjnene lukkede. De
græd stille. Der måtte da være noget de
kunne gøre. Der måtte være nogen der
kunne hjælpe. Far Jairus gik over til sengen og kiggede på Talitha og pludselig
kom han i tanke om Jesus. ”Jeg vil bede
Jesus komme og gøre hende rask!“ sagde
han. ”Han får altid mennesker til at få det
bedre“.
Far Jairus skyndte sig ud på gaden. Han
kiggede op og ned ad den. Hvor var Jesus
dog henne? Så fik han øje på en stor
menneskeskare. Måske var Jesus der. Han
løb op til skaren og skubbede og masede
sig igennem den indtil han kunne se at,
ja, det var sandelig Jesus. Jairus smed sig
ned på knæene foran Jesus, så op på ham
og tryglede: ”Min lille pige er ved at dø,

vil du ikke nok komme og lægge dine
hænder på hende, så hun kan blive rask“.
Jesus lagde sin hånd på far Jairus skulder og de begyndte at gå mod Jairus hus.
Jesu venner og den store skare af mennesker fulgte efter. Men lige i det samme
kom en af Jairus tjenere løbende og
sagde til Jairus, mens han hev efter vejret:
”Det kan ikke betale sig du tager Jesu tid.
Din datter døde for få minutter siden“.
Jairus begyndte at græde, men Jesus
omfavnede ham og sagde: ”Du skal ikke
være bekymret. Hav tillid og tro. Hun skal
nok få det bedre“.
Da de kom hen til huset var der fyldt
med sørgende mennesker der græd
højlydt. Jesus sendte dem alle ud. Jesus,
Jairus og hans kone og tre af Jesu disciple
gik ind i huset.
Talitha lå på sin seng. Hendes øjne var
lukkede. Hun lå meget meget stille og
hun trak ikke vejret. Jesus tog hendes
hånd i sin og sagde: ”Lille pige, jeg siger
dig, vågn op!“.
Og lige med ét begyndte hun at
trække vejret igen! Hun åbnede sine øjne,
satte sig op og smilede. Jesus smilede
også. ”Giv hende noget at spise,“ sagde
han.
Talithas mor og far klappede i hænderne. De var så lykkelige! Deres lille
pige havde det godt igen. De havde bedt
Jesus om hjælp, og han havde lyttet og
hjulpet dem. Jesus lytter altid til vores
bønner.

Medbring:
• Bibel udklædnings
tøj

Tilbagemelding
Giv børnene tid til at svare på spørgsmålene: Hvordan have I det da I
hørte, at den lille pige var død? (var
I bange, kede af det…) Hvordan havde
I det, efter I hørte, at Jesus kom og
gjorde hende rask? (glade, trygge…)
Faderen havde bedt Jesus om hjælp.
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Huskevers –
Medbring:
• en Bibel

Lyttede Jesus til den bøn? Hjalp han familien? Lytter Jesus til jeres bønner? Hjælper
han jeres familier? Ja, det gør han! Han
lytter altid til vores bønner. Husk, at:
Vi tjener Gud når vi beder for
de syge.

Frem for alt ønsker jeg,
Peg opad.
at du
Peg på hinanden.
må have det godt og
Smil og

Sig det med mig.

Huskeverset
Slå op til 3 Joh 1,2 og sig: Her finder vi
huskeverset i Guds Ord, Bibelen. Læs verset højt:
Lav fagterne, mens I lærer huskeverset
sammen:

3

3 Joh 1,2
Før håndfladerne mod hinanden og åbn
dem igen.
Gentag fagter og verset indtil børnene
kan det.

Forstå bibelhistorien

Bøn for de syge
Sig: Hvem her har prøvet at være
syge? (Lyt til forskellige der har hånden i vejret, og lad dem fortælle om
de sygdomme de har haft.) Er der
nogen der har prøvet at komme til
skade? (Giv dem tid til at fortælle lidt
om deres uheld og skader.) Tror I der
var nogen, som bad for jer, da I var
syge? (giv dem tid til at svare.) Når I
er syge eller kommet til skade, er
der mange mennesker der beder
for jer. Jeres mor og far gør, jeres
bedsteforældre, jeres onkler og tanter, præst og venner beder for jer,
når I er syge. Kender I nogen der
er syge lige nu? Giv dem lidt tid til at
tænke og svare. Hvis der mangler nogen
i Bibelklubben i dag, så tilføj dem til jeres
liste. Sig: Lad os bøje vores hoveder
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være rask
omfavn dig selv med knyttede hænder.

for Gud og bede for de mennesker
med det samme. Opmuntre børnene til at bede med eller bed selv en
enkel bøn for jer alle.
Tilbagemelding
Sig: Vi kan altid bede for dem, der
er trætte eller syge. Vi ved også, at
der altid er nogen der beder for os,
når vi er syge eller kede af det. Tror
I, at Jesus har hørt vores bønner?
Tror I han vil hjælpe de mennesker,
vi har bedt for? Giv dem tid til at
svare.
Husk vores tema:
Vi tjener Gud når vi beder for
de syge.

Sig det med mig.
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Brug bibelhistorien

Sig: I dag lærer vi, at vi kan tjene Gud,
ved at bede for dem der er syge. Hvis vi
kender nogen som ikke har det så godt,
er der så noget vi kan gøre for dem? (Vi
kan bede for dem, gøre noget rart for
dem, hjælpe dem).

derhjemme hvor I ser det hver dag,
så I bliver mindede om at bede for
den person. Hvis I har mulighed for
det, så besøg den person og bed for
ham/hende personligt eller gør det
måske over telefonen.

Udel papir og blyanter til alle.

Tilbagemelding
Sig: Hvad vil I gøre i denne uge, for
dem I kender der er syge? (Bede for
dem.)

Sig: Vælg jeres yndlingsfarve blyant. Lad en voksen hjælpe jer med
at tegne omridset af jeres hånd på
papiret. Prøv nu at tegne et billede
af en person, som I kender, der er
syg eller er kommet til skade, inden
for omridset af jeres hånd. I løbet
af ugen kan I bruge det billede til
at minde jer om at bede for denne
person. Sæt ”jeres hånd“ op et sted

Medbring:
• papir
• farveblyanter

Sig: I denne uge skal vi huske at:
Vi tjener Gud når vi beder for
de syge.

Sig det med mig endnu en gang.

Afslutning
Få børnene til at gentage efter dig: Tak Jesus, fordi du hører os, når
vi beder for dem, der er syge. 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

Vågn op lille pige!
Ugens tekst
og referencer

Hvordan har du det, når en du elsker er syg? Hvad gør du?

Mark 5,21-43.
Den store Mester, kap.
36.

Huskevers
”Frem for alt ønsker
jeg, at du må have
det godt og være
rask.“ (3 Joh 1,2)

Tema
Vi tjener Gud når vi
beder for de syge.
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Jairus var en betydningsfuld mand. Han
havde et vigtigt job i synagogen, men det
var alt sammen ligegyldigt, for det hjalp
ham ikke. Hans datter var meget syg og
der var ikke noget nogen kunne gøre for
at få hende rask.
Men Jairus vidste, at der var én person,
som kunne hjælpe. Han havde hørt om
de mirakler Jesus kunne udrette. Han
havde hørt, at Jesus kunne helbrede folk,
så derfor tog han af sted for at finde
Jesus.
Jairus fandt Jesus omgivet af en masse
mennesker ved Levi-Mattæus hus. Han
masede sig frem gennem menneskeskaren ind til Jesus og kastede sig på knæ
foran ham. ”Min lille pige dør,“ sagde han
med gråd i stemmen. ”Vil du ikke nok
komme og lægge dine hænder på hende
så hun kan leve og blive rask.“
Dén faders bøn
rørte Jesu
hjerte og
han forlod
stedet med
det samme
og fulgte
med manden hjem
mod hans
hus.
Men før
de kunne
nå derhen kom
en mand
løbende
gennem

menneskemylderet til dem og sagde: ”I
behøver ikke skynde jer. Der er ikke mere
at gøre. Hun døde for 5 minutter siden.“
Men Jesus virkede slet ikke, som om
han lyttede efter. ”Du skal ikke være
bekymret“ sagde han til Jairus. ”Jeg kan
gøre hende rask.“
Da de nåede frem til huset, stod der en
masse mennesker og græd og jamrede
meget højt. Jesus fik alle sammen til at gå
udenfor, så der kun var Jairus, hans kone
og tre af Jesu hjælpere sammen med ham
inde i huset.
Den lille pige lå på sin seng med lukkede øjne. Hun lå meget stille og hun trak
ikke vejret! Jesus tog hendes hånd i sin
og sagde: ”Lille pige, hør hvad jeg siger.
Vågn op!“
Og lige pludselig trak den lille pige
vejret igen! Hun åbnede sine øjne, satte
sig op i sengen og smilede! Jesus smilede
også.
Så vendte Jesus sig om mod hendes
mor og sagde: ”Giv hende noget at
spise“.
Jairus og hans kone var så lykkelige!
Jesus havde hørt Jairus bøn om hjælp.
Han kom, selvom alle andre sagde, at det
var for sent. Og nu var deres lille pige rask
og levede igen. De var så glade for, at de
havde bedt Jesus om hjælp og de var lykkelige over at have deres lille pige hos sig,
rask og levende igen.
Jesus elskede den lille pige og han elskede hendes mor og far. Han var glad for
at høre og lytte til deres bøn. Jesus elsker
også dig sådan. Han lytter altid, når du
taler og beder til ham.
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Leg og lær
Lørdag
Læs bibelhistorien sammen. Øv huskeverset hver dag på følgende måde:
Frem for alt ønsker jeg,
at du
må have det godt og
være rask
3 Joh 1,2

Peg opad.
Peg på hinanden.
Smil og
omfavn dig selv med knyttede
hænder.
Før håndfladerne mod hinanden og åbn dem igen.

Sæt ”hånden“, dit barn har lavet i kirken, et sted hvor I alle ser
den hver dag, for at minde jer om at bede for personen.
Søndag
Opmunter dit barn til at ”læse“ billederne i bibelhistorien.
Hjælp hinanden med tænke på nogle mennesker som er
syge og bed sammen for dem.
Mandag
Hjælp dit barn med at fremføre og sige huskeverset, for
én som er syg.
Tirsdag
Lav sammen med dit barn en liste over ting han/
hun kan gøre for at hjælpe den person I har
bedt for i denne uge (f.eks. at synge for dem,
give dem en blomst eller plante, lave et ”god
bedrings kort“ til dem, sige og fremføre
huskeverset for dem el.l.).
Gør nogle af de ting for personen i dag og
resten af ugen.

Onsdag
Giv dit barn lov til at hjælpe dig
med ét eller andet (lave mad, et
kort el.l.) til nogen, som er syge
i jeres familie eller omgangskreds. Sig huskeverset og
bed for den person sammen, når I besøger ham/
hende.
Torsdag
Hjælp dit barn med at lave en
slynge eller andet som giver de begrænsninger
en brækket arm eller andre sygdomme ville have.
Lad ham/hende prøve at åbne noget mad eller andet, bare
med den ene raske arm. Tilbyd din hjælp og sig: ”Sådan er
bøn. Vi hjælper andre, når vi beder for dem“.
Sig Jesus tak for hans helbredelse af syge mennesker, når I holder aftenandagt sammen.
Fredag
Snak sammen om det mennesker dit barn har
bedt for i denne uge. Har denne person fået
det bedre? Har Jesus svaret på jeres bønner?
Hvis han har, så tak ham for det. Hvis ikke I kan
se det, så fortsæt med at bede for det. Har
I mulighed for det, så tag på besøg hos
eller ring til det menneske og bed sammen for det.
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