LEKTIE
År B
2. kvartal
Lektie 3

Et hul i taget
Ugens tekst og referencer:
Luk 5,17-26.
Den store Mester, kap. 27.

Huskevers:
”En ven kan være mere trofast end en bror.“ (Ordsp 18,24)

Hovedformålet er, at børnene …
Ved at Gud bliver glad, når vi har lyst til at hjælpe andre.
Føler et behov for at hjælpe andre.
Viser det, ved at finde måder at hjælpe andre på.

Tema:

Vi tjener Gud, når vi hjælper andre

Parat til at undervise
Bibelhistorien kort fortalt
En meget syg mands venner ønsker, at
Jesus skal helbrede deres ven. Det er
meget svært at komme igennem menneskemængden og frem til Jesus, men
det lykkes for dem at sænke deres ven
ned gennem taget af det hus, som Jesus
opholder sig i. Jesus kan se, hvor meget
disse venner har hjulpet deres syge ven,
og han helbreder ham. Jesus siger til
ham, at han skal tage sin måtte (sygeseng) og gå hjem. Manden går derfra og
lovpriser Gud.
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Dette er en historie om tjeneste
At hjælpe andre er en måde at tjene Gud
på. Når vi gør rigtig meget i forsøget på
at hjælpe nogen, der har brug for det,
hjælper vi også Gud. Han vil vise os,
hvordan vi kan hjælp andre, hvis vi virkelig ønsker det og spørger ham om hjælp
til at vise os vejen.

Til læreren
”Det var for at slå fast og vise os, at Jesus
har magten til at tilgive os vores synder,
at han udførte disse undere…

3
Programoversigt
Program

Minutter

Aktiviteter

Materialer

max
10 min.

A. Bønnekasse

Papir, blyanter, farveblyanter

B. Vær god mod dyr
C. Hjælpe leg

Lille dyr eller tøjdyr
Ærteposer, billeder at børn der hjælper til på forskellige måder
missonshistorier

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
Huskeverset

Bibel

Forstå
bibelhistorien

max
15 min.

Jeg kan hjælpe

Lægeudstyr, rengøringsudstyr, voksne
hjælpere, indkøbsvarer

Brug
bibelhistorien

max
15 min.

Pak en kasse

Kasse, ting til at pakke i kasse til folk
der har brug for hjælp f.eks. tæpper,
legetøj, tøj, mad osv.

Den lamme mand var fuldstændig
hjælpeløs og afhæng af andre. Der var
ingen håb om assistance eller lægehjælp
fra nogen fronter og manden var sunket
sammen i modløshed. Men så hørte han
om Jesu vidunderlige gerninger…
Da han angrede sine synder og troede
på Jesu magt og kraft til at hele ham, velsignede frelseren hans sukkende hjerte,
med sin livgivende nåde. Jesus havde set
hans lille spirende tro vokse sig stærkere
og større jo tættere han kom ind i Jesu
nærvær.“ (Den store Mester, kap. 27.)

Forslag til dekoration
Sæt nogle billeder op af sund mad, børn
der vasker deres hænder, sover, ser sig
for, før de går over vejen osv. f.eks. på
jeres opslagstavle.
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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.

Medbring:
• Papircirkler
• Tegnegrej

A. Bønnekasse
Arbejd videre på projektet i sidste uge. Lav og udfyld flere cirkler (10-12 cm i diameter).
Sig: Tegn et billede af nogen I kan hjælpe eller bede for. Få en voksen
til at hjælpe jer med at skrive deres og jeres navn og på bagsiden af
cirklen. Fold billedet og læg det i kassen.
Tilbagemelding
Giv børnene tid til at svare når du siger: Er der nogen der vil fortælle om
den person I vil bede for? I denne uge skal vi prøve at tjene Gud ved at
hjælpe andre og beder for dem.
Vores tema er at:
Vi tjener Gud, når vi hjælper andre.
Sig det med mig.

Medbring:
• Lille dyr eller
tøjdyr
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B. Vær god mod dyr
Tag et lille dyr med og vis børnene (en killing, kanin, hundhvalp eller andet du har
til rådighed, f.eks. et tøjdyr).
Sig: Kan I se hvordan jeg holder blidt og forsigtigt på den. Når vi
kærtegner vores kæledyr aer vi dem blidt fra hoved til hale. Vi kan
også klø den forsigtigt på maven, trynen/næsen eller bag øret.
Vis børnene hvordan man holder på dyret og aer det på den rigtige måde. Lad
børnene skiftes til at prøve.
Sig: Det er meget vigtigt at vi er gode ved vores kæledyr. De er tit
helt afhængige af os og kan ikke klare sig selv. Har I nogen forslag til,
hvordan vi kan hjælpe små dyr? (Give dem mad, lege med dem, gå ture med
dem osv.)
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Tilbagemelding
Sig: Vi tjener Gud, når vi hjælper andre. Hvad har vi gjort, som har hjulpet dette dyr i dag? (ved at vise det, at vi elsker det og tager os af det).

C. Hjælpe leg
Vis billeder af børn eller voksne der hjælper andre f.eks. over et fodgængerfelt, ved
at servere mad, lægge forbinding el.l. Medbring en ærtepose eller andet man kan
kaste til hinanden. Læg billederne på gulvet, så man kan se dem.
Sig: Vil I være med til at lege en hjælpeleg? Det betyder at vi skiftes
til at kaste en ærtepose ind på billederne. Det billede ærteposen lander på, når I kaster, skal I forklare noget om, hvad der sker på. (Lad en
lærer eller anden voksen vise det og lad derefter børnene skiftes til at gøre det).
Tilbagemelding
Sig: Vi har lært om rigtig mange måder vi kan hjælpe andre på. Kan I
nævne nogle af de ting for mig, som vi kan gøre? (dække bord, dele vores
legetøj med andre, hente ting til nogen –f.eks. noget at drikke o.s.v)
I dag skal vi tænke over, at:

Medbring:
• Billeder af
folk/børn
der hjælper
andre
• Ærtepose

Vi tjener Gud, når vi hjælper 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
Se lektie 1.
Mission
Vi tjener Gud, når vi forsøger at hjælpe andre. Vi kan også hjælpe de missionærer, som er ude i andre lande for at hjælpe andre. Brug en historie fra Børnenes
missionshistorie eller en anden historie, som du har mulighed for at bruge.
Kollekt
Vi tjener Gud, når vi forsøger at hjælpe andre. Vi tjener også Gud ved at give
af det vi har til ham. Når vi giver vores gaver hjælper vi nogle mennesker i
_____________, så de får mulighed for at lære Jesus at kende.
Bøn
Sig: __________(barns navn), vil du komme op og finde en seddel i
vores Bønnekasse, som vi skal bede for. Læs forbøns emnet højt og tal
sammen med børnene om at bede for denne person. Sig: Vi tjener Gud, når
vi forsøger at hjælpe andre. Vi kan hjælpe ved at bede for dem, som
har brug for hjælp. Lad os gøre det sammen nu.
Lad børnene gentage efter dig når du siger: Kære Jesus, vi beder for
_______ (navnet fra kassen). Vil du hjælpe ham/hende i dag. Tak
Jesus. Amen.

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

Bibelhistorien

Oplev bibelhistorien
Lad en voksen læse historien højt og gør
følgende sammen med børnene:
Når I siger:

skal børnene:

Jesus

Løfte hænderne
i vejret og sige:
”Lovet være
Herren!“

Syge mennesker

Tage sig til hovedet og sige: ”Åh
nej!“

Venner

Giv hinanden
hånden

Læs eller fortæl historien
Overalt hørte folk om Jesus (lovet være
Herren), som kunne helbrede syge mennesker (åh nej). Ligegyldig hvor Jesus
(lovet være Herren) kom hen, samlede
der sig store skarer mennesker omkring
ham, for at høre ham tale og for at blive
helbredte.
En dag talte Jesus til nogle mennesker i
et lille hus. Der var kommet mange lærde
mennesker den dag, for at høre ham tale.
De måtte rykke tæt sammen med alle de
andre mennesker, som også var kommet
for at høre Jesus tale. Der var også mange
syge mennesker (åh nej) den dag. De håbede på, at Jesus ville helbrede dem, men
huset var så fyldt med mennesker, at de
slet ikke kunne komme indenfor.
Der var en mand, som ikke kunne gå.
Han kunne ikke engang bevæge sig,
men han ville have Jesus til at helbrede
sig. Han havde nogle venner (giv hånd)
som var besluttede på at hjælpe ham.
De lagde ham på en madras og bar ham
hen til huset hvor Jesus var. Da de kom
derhen, kunne de ikke engang komme
indenfor i huset, fordi der var så mange

mennesker. Hvad skulle de gøre?
Skulle de bare gå hjem igen? Nej, I kan
tro nej. De ønskede virkelig brændende
at hjælpe deres ven med at få det bedre.
Så hvad kunne de gøre? Der var én,
der fik en idé. De fire venner bar deres
syge ven ud til trapperne på ydersiden
af huset, og meget forsigtigt op på det
flade tag på huset. De lagde ham forsigtigt ned på taget og begyndte at lave et
hul i taget, ved at tage nogle tagplader
væk. Så sænkede de deres ven ned gennem hullet i taget, ned midt i menneskemængden lige ned foran Jesus.
Jesus vidste, at manden brændende
ønskede at blive rask og han vidste, at
hans venner (giv hånd) troede på, at Jesus
kunne gøre ham rask. De havde gjort
meget for at hjælpe deres syge ven. Før
den syge mand kunne nå at sige til Jesus,
hvad han var der for, og bede om helbredelse, sagde Jesus til ham: ”Dine synder
er tilgivet“. De lærde, som var kommet
for at høre Jesus, blev meget overraskede.
Jesus vidste, hvad de tænkte og han
sagde til manden: ”Du kan gå hjem nu.
Rejs dig op, tag din seng og gå hjem“.
Det behøvede Jesus ikke sige to gange.
Manden hoppede op, tog sin madras
og løb hjem, mens han lovpriste Gud.
Folkene i huset var forbløffede. De kiggede på hinanden og sagde: ”Vi har været
vidne til noget meget stort og vidunderligt her i dag.“

Medbring:
• Bibelsk tid
udklædning
• Englekostumer

Tilbagemelding
Sig: Vennerne i denne historie hjælper manden, som ikke kunne gå. De
forsøgte ikke kun at bære ham hen
til Jesus, men blev ved og gav ikke
op selvom det blev svært, og det
havde været lettere at tage hjem
igen. Kunne I tænke jer at have
sådan nogle venner? Kunne I tænke
jer at være sådan nogle venner for
andre? Man behøver ikke være stor,
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Huskeverset
Medbring:
• En bibel

Huskeverset

for at kunne hjælpe. Der er mange
måder I også kan hjælpe andre
på. Kan I komme i tanke om nogle
måder I kan hjælpe andre på? (hjælpe med at rydde op efter sig selv, give
knus, smile til mennesker for at opmuntre
dem osv.)
Husk temaet i dag:

Slå op til Ef 4,32 og sig: Her finder vi huskeverset i Guds Ord, Bibelen. Læs verset
højt og lær børnene følgende bevægelser
til:

Vi tjener Gud, når vi hjælper
andre.

Sig det med mig.

3
Medbring:
• Lægeudstyr:
plastre, gazebind, vat
• Kunstige eller
ægte blomster
• Desinficerende
middel
• Kost i børnestørrelse
• Rive i børnestørrelse
• Voksne hjælpere
• Pose med indkøbsvarer
• Rengøringsmidler
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En ven kan være

Tag en anden i armkrog

mere trofast

Stil dig tæt op ad en
anden

end en bror

Peg på en dreng

(Ordsp 18,24)

Saml håndfladerne
og åbn dem igen
som en bog

Forstå bibelhistorien

Jeg kan hjælpe
Få nogle voksne til at hjælpe med at udspille nogle af de små scenarier sammen
med dig, som er beskrevet nedenfor (eller
gør det sammen med børnene på skift).
Lad børnene være tilskuere og vis eller
fortæl dem om, hvordan de kan hjælpe
til med de forskellige ting.
Brug nedenstående historier eller find
selv på nogle, som passer ind i jeres situationer.

Tilbagemelding
Sig: Selvom I ikke er voksne, kan I
sagtens hjælpe andre. Har I lyst til
at være ligesom Jesus? Har I lyst til
at hjælpe andre?
Husk:
Vi tjener Gud, når vi hjælper
andre.

Sig det med mig.

Voksen

Barn

Viser et sår

Renser det med desinficerende middel og et
stykke vat
Hjælper dem op
Hjælper med at samle dem op igen.
Lægger gazebind på anklen
Giver blomster
Tilbyder sin stol
Bruger sin barnerive til at hjælpe
Bruger sin kost eller andre remedier til at hjælpe.

Falder og slår sig
Taber en pose med indkøbsvarer
”Vrider rundt“ på foden
Ligger i sengen og er syg
Er træt
River eller samler blade sammen
Gør rent i hjemmet

LEKTIE 3
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Brug bibelhistorien

Sig: Der findes mennesker over hele
verden, som har brug for vores
hjælp. Der er nogle der har mistet
deres hjem pga. store regnskyl,
andre der ikke har haft nok regn
og har ingen mad. I dag vil vi pakke
en kasse med ting, som børn på
jeres alder kunne have brug for i
den situation. (Hvis det er muligt, så
lav et rigtigt projekt ud af det, hvor I i
samarbejde med en nødhjælpsorganisation laver virkelige pakker, som skal sendes
af sted). Hvad kan I lægge i kassen,
som kan hjælpe dem og som de
kunne blive glade for?

Tilbagemelding
Sig: Jeg kan se I har lagt nogle legesager i kassen. Hvad tror I det vil
hjælpe et barn på jeres alder med?
(det vil give dem noget at lege med).
Sig: I har også lagt noget mad ned i
kassen, kan jeg se. Hvordan vil det
hjælpe et barn på jeres alder? (det
vil mætte deres sult) Fortsæt snakken lidt
om de forskellige ting, som børnene har
lagt i kassen. Fortæl børnene (eller lad
dem selv bestemme) hvor tingene kunne
sendes hen for at hjælpe.

Medbring:
• Noget børnetøj
• Legesager
• Ufordærvelige madvarer
• Et lille tæppe
• Sæbe, tandpasta, kam
• En flyttekasse

Giv dem tid til at svare, når du spørger.

Afslutning
Bed sammen med børnene, så de gentager når du siger: Tak Jesus fordi
du lærer os, hvordan vi kan hjælpe andre. 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

Et hul i taget
Ugens tekst
og referencer
Luk 5,17-26.

Der er nogle ting man bare ikke kan gøre selv. Så har man brug for sine venner til at hjælpe
og man bliver altid glad, når ens venner er der for én. Men tror du dine venner ville lave hul
i et tag for dig?

Den store Mester, kap.
27.

Huskevers
” En ven kan være
mere trofast end en
bror.“ (Ordsp 18,24)

Tema
Vi tjener Gud, når vi
hjælper andre,
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Det tog ikke lang tid før alle vidste det.
Overalt havde folk hørt om denne Jesus,
som kunne helbrede syge mennesker.
Ligegyldig hvor Jesus kom hen, samlede
der sig store skarer mennesker omkring
ham, for at høre ham tale og for at blive
helbredte.
En dag talte Jesus til nogle mennesker i
et lille hus. Der var kommet mange lærde
mennesker den dag, for at høre ham tale.
De måtte rykke tæt sammen med alle de
andre mennesker, som også var kommet
for at høre Jesus tale.
Der var også mange syge mennesker
den dag. De var kommet for at blive
helbredte, men dem synes folk ikke var
så vigtige, og huset var så fyldt med
mennesker, at de slet ikke kunne komme
indenfor.

De kunne simpelthen ikke komme tæt
nok på Jesus til at bede ham om hjælp.
Der var en mand, som var lam. Han
kunne ikke engang bevæge sig, men han
var der fordi han havde nogle gode venner, som havde båret ham derhen på en
madras. Da de kom hen til huset, kunne
de ikke engang komme indenfor, fordi
der var så mange mennesker. Hvad skulle
de gøre?
Disse venner ville ikke bare give op og
gå hjem igen. De var fast besluttede på at
få ham hen til Jesus, også selvom menneskemængden ikke ville lade dem komme
igennem, så de kunne komme hen til
Jesus.
Men så fik én af dem en idé og før han
vidste af det, bar hans fire venner ham
op til det flade tag på huset. De bandt
reb om hvert hjørne af madrassen og begyndte at tage tagplader af taget og lave
hul. Og så hang han pludselig der i luften
og blev sænket ned midt i menneskemængden, lige ned foran Jesus.
Jesus vidste, hvad manden ville spørge
om. Han ønskede at blive tilgivet og helbredt af Jesus.
Han vidste, hvad den syge mands venner tænkte. De ønskede, at deres ven
skulle blive rask.
Og de troede på, at Jesus kunne gøre
det!
Jesus kunne se, at hans venner havde
gjort meget for at hjælpe deres ven. Den
syge mand, som ikke engang kunne sætte
sig op, så op på Jesus. Han behøvede ikke
engang at sige noget til Jesus.
”Du er tilgivet“ sagde Jesus til ham.
”Stå op, tag din seng og gå hjem“.
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Manden rejste sig op med det samme,
han tog sin madras og han løb alt det han
kunne hjem, mens han råbte til Gud og
lovpriste ham.
Det tog ikke lang tid før alle havde hørt
om Jesus, som kunne gøre syge mennesker raske. Ligegyldig hvor Jesus kom hen,
kom der store menneskemængder for at
høre ham tale, og der var mange mennesker, som blev hjulpet og helbredt.

Leg og lær
Lørdag
Læs bibelhistorien sammen. Øv huskeverset
hver dag på følgende måde:
En ven kan være

Tag en anden i armkrog

mere trofast

Stil dig tæt op ad en
anden

end en bror

Peg på en dreng

(Ordsp 18,24)

Saml håndfladerne og
åbn dem igen som en
bog

gå, hvis man havde ondt i foden. Det er svært for dig at
gå, men du har brug for noget at drikke. Bed dit barn
om at hjælpe dig. Husk at sige ham/hende tak fordi
han/hun hjælper.
Torsdag
Hjælp dit barn med at ringe til en og fortælle ham/
hende, at I holder af ham/hende. Bed sammen for denne
person i dag.
Fredag
Hjælp dit barn med at opføre et skuespil om bibelhistorien i aften til jeres andagt. Snak samme om hvad I har
gjort i denne uge for at hjælpe andre. Tal sammen om
hvilke andre ting I kan gøre. Tegn et billede af, at du hjælper
nogen.

Søndag
Leg hjælpelegen som du har lært i Bibelklubben. Tænk over
nogen du kan hjælpe og lav en plan om at gøre det. Bed for
det.
Mandag
Kig sammen i bøger, som fortæller om forskellige sygdomme.
Tal også om, hvad man selv kan gøre for at undgå sygdom.
Tirsdag
Saml nogle ting sammen, som vil hjælpe nogen, der har brug
for det (f.eks. nogle legesager, tøj, bøger el.l.) Pak tingene i
en kasse sammen med dit barn, og giv det til et hjælpeprogram eller organisation.
Onsdag
Forestil dig, at du har slået din fod. Prøv at gå som man ville
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