LEKTIE
År B
2. kvartal
Lektie 9

Det store, store træ
Ugens tekst og referencer:
Matt 13,31-32.
Christ’s Object Lessons, side 76-79.

Huskevers:
”Voks i Jesu nåde“ (2 Pet 3,18)

Hovedformålet er, at børnene …
Ved at vores liv er som planter – vi vokser hele tiden i Guds kærlighed.
Føler et ønske om at vokse i Guds kærlighed.
Viser det, ved at takke Gud for hans kærligheds gave, som hver dag hjælper os med at
vokse.

Tema:

Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere,
når vi vokser i ham.

Parat til at undervise
Bibelhistorien kort fortalt
En bonde sår et lille bitte sennepsfrø i jorden, på sin gård. Da det vokser op, bliver
det til at stort træ og det giver en dejlig
kølig skygge til fugle og dyr. Når vi lytter til fortællingerne fra Bibelen får vi det
godt, ligesom fuglene og dyrene, når de
sidder i skyggen af sennepstræet. Vores
liv er som sennepsplanten. For hver dag
vi lærer ham bedre at kende, vokser vi, i
hans kærlighed.
Dette er en historie om nåde
Guds kærlighed hjælper os med at vokse
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på mange måder. Vi kan vokse fysisk, åndeligt og mentalt, og vores kærlighed til
ham vokser, jo bedre vi kommer til at lære
ham at kende.

Til læreren
”Da Kristus fortalte denne lignelse var
der kun ganske få Galilæiske bønder til at
repræsentere det nye kongerige. .. Men
sennepsfrøet ville vokse op og sprede sine
grene ud til hele verden. Når det jordiske
rige, som fylder menneskers hjerter, går
under, vil Kristi rige bestå med en mægtig
og altfavnende magt.“
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Programoversigt
Program

Minutter

Aktiviteter

Materialer

Leg og lær
aktiviteter

max
10 min.

A. Spirende frø
B. Naturens reserve: Frø
C. Voksende blade

Det samme som sidste uge
Frø, planter eller billeder af planter
En stak kort, sakse, grønt papir, kopier af skabeloner til blade (find det
bagerst i hæftet)

Sang og bøn

max
10 min.

*Sang og bøn kan bruges når
som helst i programmet

Sangbøger
Børnenes missionshistorie

Bibelhistorie

max
20 min.

Oplev bibelhistorien

Små frø, blade fra aktivitet C.

Huskeverset

Bibel

Velkomst
1

*
2

3
4

Forstå
bibelhistorien

max
15 min.

Vokse leg

Brug
bibelhistorien

max
15 min.

Senneps frø

Kartonkort, senneps (eller andre
små) frø, lim

”Derfor er nådens arbejde med vores hjerter langsomt i begyndelsen: Et ord bliver
talt, et lys bliver tændt i sjælen, en indflydelse udøves, som bliver begyndelsen på
et nyt liv; og hvem vil kunne måle dets
resultat?“ (Frit oversat fra Christ’s Object
Lessons, side 77-78).

Forslag til dekoration
Tilføj nogle billeder af store træer til jeres
udsmykning.
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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. Spirende frø
Medbring:
• Det samme
som sidste
uge

Sig: Siden vi plantede vores frø, har vi hver uge sørget for, at de havde
rigelig med sol og vand. Lad os kigge til dem nu og se, hvor meget de
er vokset. Hjælp børnene med at finde deres egne glas og kigge til deres planter.
Hvis de har lyst, kan I måle dem, og sammenligne med væksten fra sidste uge.
Læg enden af tapen helt tæt ned til frøet og marker på tapen, hvor lang spiren
er. Sæt det op på tavlen eller opslagstavlen ved siden af målene fra sidste uge.
Børnene kan fortsætte målingerne hjemme efter i dag.
Tilbagemelding
Sig: Ligesom frøene vokser, når det får vand og sol, vokser I også, når I
får god mad og omsorg fra jeres forældre. Lad os vande planterne igen
og sætte dem tilbage i solen. I kan tage jeres planter med hjem, når vi
er færdige i dag, og fortsætte med at holde øje med derhjemme, hvor
meget det vokser.
De vil minde jer om, at vi vokser i tro og kommer til at ligne ham
mere, hvis vi lader os præge af Jesus.
Husk at:
Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus
mere, når vi vokser i ham.
Sig det med mig.

B. Naturens reserve: Frø
Medbring:
• Forskellige
slags frø
• Planter eller
billeder af
planter
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Sådan gør I: Saml så mange forskellige slags frø som muligt. Forsøg at finde et
lille sennepsfrø også. Lad de voksne hjælpere tale med børnene om navnene på
de forskellige slags frø, om deres farver, hvor de vokser, om de kan spises etc.
Medbring planterne eller billeder af de planter, som frøene kan blive til, hvis I har
mulighed for det, så børnene kan sammenligne dem og se forskellen. Børnene kan
sortere frøene efter farve, størrelse, form el.l. Tag børnene med udenfor, hvis vejret
tillader det, og vis børnene nogle planter som er vokset frem fra lignende frø.
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Tilbagemelding
Sig: Ligesom små frø vokser og kan blive til store planter, vokser I også
lidt hver dag. Jesus elsker os, og derfor ønsker han, at vi skal vokse
os store og stærke. Er der nogen der kan fortælle mig hvad planterne
kræver, for at kunne vokse? (Vand, luft, sollys og mad) Sig: Ja, det er rigtig. Alle levende væsner har brug for vand, lys, luft og mad. Hvad
mere har vi mennesker brug for, for at vokse? ( Kom sammen frem til:
Kærlighed). Sig: Ja. Mennesker har brug for kærlighed. Hvem giver os
det? Hvem elsker os? (Jesus, vores forældre, vores bedsteforældre, venner osv.)
Sig: Ja, Jesus giver os masser af kærlighed, ligesom mor og far også
gør. Guds kærlighed hjælper os med at vokse indeni og komme til at
ligne Jesus mere.
Husk vores tema:
Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus
mere, når vi vokser i ham.

C. Voksende blade
Forbered forskellige størrelser pap skabeloner forud for timen, som børnene kan
bruge.
Sig: Nu vil vi lave blade, som vi kan bruge, når vi skal lære om dagens
bibelhistorie. Lav én større og resten lidt mindre blade. Lad en voksen
hjælpe jer med at klippe bladene ud. Lad børnene selv tegne bladet ved
at slå en streg rundt langs skabelonen. Klip to forskellige størrelse blade ud. Hav
voksne til at hjælpe så meget som nødvendigt.
Tilbagemelding
Sig: Det er vel nok nogle fine grønne blade, I har lavet, som vi kan
bruge til vores bibelhistorie. Bladene minder mig om den måde vi også
vokser på. Vi vokser os også større og større, ligesom bladene. Vi vokser i højden og vores hjerne vokser også, når vi lærer nye ting. Kan I
huske en måde mere, vi kan vokse på?
Ja, vi kan vokse så vi kommer til at ligne Jesus mere, ligesom vores
tema siger:

Medbring:
• Sakse
• Grønt papir
• Kopier af
blade (fra
bagerst i
hæftet)

Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus
mere, når vi vokser i ham.
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
Se lektie 6.
Mission
Vi ved at mennesker vokser i Guds kærlighed over hele verden. Brug en fortælling fra Børnenes missionshistorie eller en anden historie, som I har mulighed
for at bruge. I dag handler vores missionshistorie om ___________________.
Kollekt
Fordi han elsker os, har vi lyst til at give til ham også.
Sig: GUDS KÆRLIGHED HJÆLPER OS MED AT KOMME TIL AT LIGNE
JESUS MERE, NÅR VI VOKSER I HAM. Vi kan vise vores kærlighed til
ham, ved at give af det, vi har fået.
Sig (og få børnene til at gentage det efter dig): Tak Jesus, fordi vi kan
give og være med til at hjælpe mennesker i andre lande. Amen.
Bøn
I kan fortsætte med at bruge bønnekassen og følge nedenstående, eller I kan
vælge at gå videre til det næste afsnit.
Sig: (Barns navn), vil du gå op og vælge en seddel fra vores bønnekasse. Læreren læser forbøns ønsket højt og forklarer, hvad det er I beder for).
Bøn
Sig denne enkle bøn, og opmunter børnene til at gentage den efter dig, mens
du siger den: Tak Jesus, fordi du hjælper os med at vokse. Vi ønsker at
komme til at ligne dig. Amen.

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

Bibelhistorien

Oplev bibelhistorien
Giv alle børn et lille frø hver og evt. de
hjerteformede blade i forskellige størrelser.
Når du siger: Skal børnene:
Frø
Sætte sig ned på hug og
holder frøene op
Plante
Rejse sig men bøjede i
knæene
Træ
Rejser sig helt op på tæerne og holder de store
blade op i luften
Få en voksen til at stå og lave det, børnene skal lave.
Jesus sagde, at Guds rige er ligesom et
senneps frø [gå på hug – hold frøet op].
De mennesker der hørte Jesus tale vidste,
at senneps frø [gå på hug – hold frøet op]
er bitte små. Det var et af de mindste frø
[på hug…] de kendte. Men når bonden
sår det lille frø [på hug…] i sin mark, vokser det op til at blive et stort træ [rejser sig
og rækker arme i vejret]. Og fuglene kommer og bygger rede i dets grene.
Hvad mente Jesus med, at det lille
senneps frø [på hug…] er ligesom Guds
kærlighed?
Måske skal det forstås sådan, at Gud
planter et lille frø [på hug…] i vores hjerter, første gang vi inviterer ham ind. Han
sår et kærlighedens frø [på hug…] i os.
Og hver gang vi hører bibelhistorier eller
vi inviterer ham tilbage i vores hjerter,
så vokser planten [rejs op, bøj i knæ] sig
større og stærkere. Der går ikke lang tid,
før alle lægger mærke til det. De kan
mærke, at jeres hjerter er fyldt af Guds
kærlighed. Og det gør, at mennesker vil
have lyst til at være sammen med jer og
være tæt på jer, ligesom fuglene ønskede
at bygge redde i sennep træets [rejs helt
op…] grene.
Måske var det dét, Jesus mente da han
sagde, at Guds rige er som et senneps frø
[på hug…].

Men måske mente han, at historien om
hans kærlighed kun ville begynde med
ganske få mennesker. De mennesker der
kendte ham, da han levede, er som de
små frø [på hug…]. Men jo flere mennesker de fortalte om Jesus, jo større voksede planten [rejs op, bøj i knæ] sig og blev
til et stort træ [rejs helt op, arme i vejret].
Flere og flere folk ønsker at høre om og
komme i nærheden af Jesus, ligesom folk
ønsker at ligge i den kølige skygge under
senneps træet [rejs helt op…] og fugle
gerne vil bygge deres reder i dets grene.
Var det dét Jesus mente, da han sagde,
at det er med Guds kærlighed som med
et lille bitte senneps frø [på hug…]?
Måske mente Jesus begge dele. Guds
kærlighed er som et lille frø [på hug…]
som vokser i jeres hjerter for hver gang
I lærer om ham og beder ham om at
komme ind i jeres liv.
Og Guds rige vokser sig større og større hver gang et nyt menneske lærer hans
kærlighed at kende.

Medbring:
• Frø (valgfrit)
• Bladene fra
aktivitet C

Tilbagemelding
Giv børnene tid til at svare når du spørger: Hvad kan I gøre i dag, som I
ikke kunne, da I var små babyer?
Kan I vise mig noget? (løbe, tale,
selv sørge for mad osv.) Hvad ved I
om Jesus i dag, som I ikke vidste,
da I var babyer? (at han elsker mig,
han sørger for mig, at hans kærlighed
hjælper mig med at vokse). Hvad kan I
lave sammen med Jesus, som I ikke
kunne, da I var babyer? Kan I vise
mig det? (prise ham, fortælle andre
mennesker om ham, synge sange om
ham). I er alle sammen blevet meget
større siden I var babyer og I lærer
mere og mere om Jesus og hans
kærlighed til jer. Husk at:
Guds kærlighed hjælper os
med at komme til at ligne Jesus
mere, når vi vokser i ham.

Sig det med mig.
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Huskeverset
Huskeverset
Medbring:
• Bibel

Slå op til 2 Pet 3,18 og sig: Her finder vi
huskeverset i Guds Ord, Bibelen. Læs verset højt:
Voks

Sæt jer på hug og fold jer
langsomt ud til strakt

i Jesu

Peg op

nåde

Omfavn jer selv

(2 Pet 3,18)

Saml håndfladerne og
åbn hænderne som en
bog

3

Forstå bibelhistorien

Vokse leg
Sig: Jeg vælger én der ”er den“ og
alle andre skal sætte sig på gulvet.
(Læreren vælger én). Sig: Jesus elsker
dig! (Barnets navn) gå hen og
sig ”Jesus elsker dig“ til én anden
nu. Når du har gjort det, skal den
næste også rejse sig op (lad børnene
gøre det nu, og så er der to børn der står
op). Nu skal I hver gå hen og fortælle det til en mere. (Børnene gør det
og der står fire børn op). Lad os lege
legen videre nu, indtil alle børn
står op. Fortsæt legen indtil alle børn
er kommet op at stå. Sig: Nu må alle
børn gerne sætte sig ned igen.
Tilbagemelding
Giv dem tid til at svare, når du spørger:
Hvad skete der, da vi legede legen?
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Stil så mange forskellige spørgsmål du
kan komme i tanke om, for at få børnene
til at svare: Jo flere børn Guds kærlighed blev fortalt og delt ud til, jo
flere børn stod op og hjalp med at
fortælle videre. Lad os lave en stor
kreds. Da legen startede, var der
kun én der stod op. Se hvor mange
vi er nu, som ved, at Jesus elsker os.
Det er ligesom et kæmpe stort senneps træ.
Lad os huske at:
Guds kærlighed hjælper os
med at komme til at ligne Jesus
mere, når vi vokser i ham.

Sig det med mig.
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Brug bibelhistorien

Senneps frø
Giv alle et kartonkort.Lad dem lime frøene på kortene. Opmuntrer børnene til at
give kortet til én i dag.
Tilbagemelding
Giv dem tid til at svare, når du spørger:
Hvad vil I sige, når I giver kortet
med (senneps)frøene? Kunne I
fortælle den historie om sennepstræet, som Jesus fortalte? Hvad tror
I de vil sige, hvis I fortæller den?
Kom og fortæl om hvordan det er
gået, næste gang vi mødes.

Medbring:
• Kort i karton
• Små frø
(gerne senneps, ellers
bare forskellige)
• Lim

Husk denne uges tema:
Husk at:
Guds kærlighed hjælper os
med at komme til at ligne Jesus
mere, når vi vokser i ham.

Afslutning
Syng en sang.
Få børnene til at gentage efter dig, når du beder: Kære Jesus, tak fordi
du lærer os at: Guds kærlighed hjælper os med at komme til
at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham. 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

Det store, store træ
Ugens tekst
og referencer
Matt 13,31-32.

Har du nogensinde prøvet at så et frø? Tager det kort eller lang tid om at vokse? Blev det en
lille eller stor plante? Vokser du også?

Huskevers
”Voks i Jesu nåde.“
(2 Pet 3,18)

Tema
Guds kærlighed
hjælper os med at
komme til at ligne
Jesus mere, når vi
vokser i ham.
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Mange af de mennesker, som hørte Jesus
tale, var bønder, som kendte til det med
at plante noget i jorden. Derfor brugte
Jesus en historie om et lille frø, til at forklare dem om Guds rige.
”Guds rige er som et sennepsfrø“,
sagde Jesus. De folk, som hørte Jesus tale,
vidste godt, at senneps frø er bitte små,
de var faktisk nogle af de mindste frø, de
kendte. Men når bonden sår det lille frø i
sin mark, vokser det op til at blive et stort
træ. Og fuglene kommer og bygger rede
i dets grene.
Hvad mente Jesus med, at det lille senneps frø er ligesom Guds rige?

Jesus mener, at første gang vi hører
om ham, er det som om han sår et lille
kærligheds frø i vores hjerter. Og hver
gang du hører bibelhistorier og tænker
på ham igen, eller inviterer ham til at bo
i dit hjerte, så vokser planten sig større
og stærkere. Der går ikke så lang tid, før
nogen måske lægger mærke til det. De
kan mærke, at dit hjerte er fyldt af Guds
kærlighed. Og det gør, at mennesker vil
have lyst til at være sammen med dig,
være tæt på dig, ligesom fuglene ønskede
at bygge rede i sennepstræets grene.
Det var dét Jesus mente, da han sagde,
at Guds rige er som et senneps frø.
Men han mente måske også, at historien om hans kærlighed til os ville starte
med ganske få mennesker. De mennesker,
der kendte ham, da han levede, er som
de små frø. Jo flere mennesker de fortalte
om Jesus, jo større voksede planten sig.
Flere og flere folk ønsker at høre om og
komme i nærheden af Jesus, ligesom folk
ønsker at ligge i den kølige skygge under
senneps træet og fuglene gerne vil bygge
deres reder i dets grene.
Var det dét Jesus mente, da han sagde,
at det er med Guds kærlighed, som med
et lille bitte senneps frø?
Jesus mente nok begge dele. Guds kærlighed er som et lille frø som vokser i dit
hjerter for hver gang du lærer om ham
og beder ham om at komme ind i dit liv.
Og Guds rige vokser sig større og større hver gang et nyt menneske lærer hans
kærlighed at kende.
Guds kærlighed hjælper os til at vokse,
så vi kommer til at ligne ham mere.

LEKTIE 9

Leg og lær
Lørdag
Læs bibelhistorien sammen. Øv huskeverset hver
dag på følgende måde:
Voks
(sæt jer på hug og
fold jer langsomt ud
til strakt)
i Jesu
(peg op)
nåde
(omfavn jer selv)
(2 Pet 3,18)
(saml håndfladerne og
åbn hænderne som en
bog)
Søndag
Hjælp dit barn med at ”læse“ billederne i bibelhistorien. Snak sammen om at vokse både fysisk og
mentalt i Guds kærlighed. Hjælp dit barn med at sige Jesus
tak fordi Guds kærlighed hjælper os til at vokse og komme til
at ligne ham mere.
Mandag
Tag et sted hen, hvor der er mange blomster og planter (f.eks.
en blomsterbutik eller gartner). Hjælp dit barn med at finde
en plante eller blomst, som han/hun vil give til en han/hun
elsker.
Overbring gaven sammen og opmunter dit barn til at sige
”Jesus elsker dig, og det gør jeg også“. Sig Jesus tak for gode
venner.

Onsdag
Vores kroppe har det godt og bliver glade, når vi spiser
sundt mad. Hjælp dit barn med at lave ”myrer på en
træstub“. I skal bruge et blad selleri eller en banan,
noget jordnøddesmør eller Nutella og nogle rosiner. Smør smørepålægget ud over selleri eller
bananen og drys rosiner over. Sig Jesus tak fordi du
har fået sund og god mad, som hjælper dig med at
vokse.
Torsdag
Få en fra jeres familie til at fortælle om en måde de
har vist andre kærlighed på i dag, til jeres fælles familie
andagt. Måske har dit barn givet nogen et knus eller måske
hjulpet med at rydde legetøj op. Vi kan vise kærlighed på
mange måder. Sig Jesus tak for at Guds kærlighed hjælper os
med at vokse, så vi kommer til at ligne ham mere.
Fredag
Vis din familie til jeres andagt i aften, hvordan et træ starter
som et lille frø og vokser sig stort som et helt træ. (Bøj dig
helt sammen og fold dig langsomt helt ud, med blade i
hænderne over hovedet). Sig og lav huskeverset sammen.

Tirsdag
Få din mor eller far til at hjælpe dig med at måle din plante
igen i dag. Er den vokset? Hvor meget er den vokset? Få din
mor eller far til at måle, hvor høj du er. Spørg dem om hvor
meget du er vokset siden din fødselsdag. Husk at Guds kærlighed hjælper os til at vokse så vi kommer til at ligne ham
mere.
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