LEKTIE
År B
3. kvartal
Lektie 6

Jesus læser i kirken
Ugens tekst og referencer:
Luk 4,16-22.
Den Store Mester, kap. 24.

Huskevers:
”Lad os drage til Herrens hus!“ (Sl 122,1)

Hovedformålet er, at børnene …
Ved at det var vigtigt for Jesus at gå i kirke og læse Guds ord.
Føler glæde over at de kan gå i kirke og lovprise Gud sammen med andre.
Viser det, ved at deltage med glæde og engagement i børneprogrammer og gudstjenester

Tema:

Vi tilbeder Gud i kirken.

Parat til at undervise
Bibelhistorien kort fortalt
En dag tager Jesus tilbage til sin hjemby
Nazaret for at besøge familie og barndomsvenner. Jesus går i synagogen på
sabbatten og bliver spurgt om at læse
højt fra skriften. Han rejser sig og læser
fra den gamle rulle de ord, som profeten
Esajas havde skrevet. Så sætter han sig
ned og begynder at tale med folkene om,
hvad det var, han læste.
Dette er en historie om tilbedelse
At læse i Bibelen, bede, fortælle andre
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om Gud – det er alt sammen måder at
tilbede Gud på. Vi tilbeder Gud, når vi
deltager i aktiviteterne i kirken.r.

Til læreren
”Op igennem sin barndom og ungdom
havde Jesus kommet til synagogen i
Nazaret og tilbedt sammen med sine
brødre. Han havde ikke været sammen
med dem siden han var begyndt sin gerning, men de havde ikke været ligeglade
med, hvad der var sket med ham… Da
han viste sig iblandt dem igen var, deres

6
Programoversigt
Program

Minutter

Aktiviteter

Materialer

max
10 min.

A. Det står i rullerne

Papir, snor eller bånd, lav en kopi
eller et billede af en skriftrulle

B. Finger spil

Ingen

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

Sangbøger

Bibelhistorie

max
20 min.

Oplev bibelhistorien

Sangbøger

Huskeverset

Bibel

Forstå
bibelhistorien

max
15 min.

Vi hjælper i kirken

Navneskilte, udklædningstøj og ting
til at bruge i kirken (f.eks. kollektkurv,
Bibel osv.)

Brug
bibelhistorien

max
15 min.

Jesus elsker os

Sang ”Jesus elsker alle små” (se bag
i hæftet)

interesse for og forventninger til ham
meget høje… alles øjne vendte sig mod
ham, da han gik ind i synagogen den
sabbat og tog plads blandt alle andre for
at tilbede.
Når der var en rabbiner til stede under
gudstjenesten i en synagoge forventede
man, at han ville lede gudstjenesten og
enhver israelit kunne foretage læsningen
fra profetens ord. ”På sabbatten gik Jesus
som sædvanligt hen i synagogen, og han
rejste sig for at læse op. Man rakte ham

profeten Esajas’bog.” (Luk 4,16.17)” (Den
Store Mester, kap. 24).

Forslag til dekoration
Det samme som lektion 1. Placer børnene
sådan, at de kigger mod kirken.
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LEKTIE 6

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. Det står i rullerne
Medbring:
• Papir
• Snor eller
bånd
• Kopi eller
billede af en
skriftrulle

Fortæl børnene at I skal lave jeres egne bogruller i dag, sådan som Bibelen så ud
på Jesu tid. Vis dem billedet eller en kopi af en skriftrulle. Giv børnene noget papir
a 20 x 30cm eller nogle A4 ark og et stykke snor eller bånd til hver. Få børnene til
at lægge papiret foran sig på tværs. Vis børnene hvordan man ruller bogrullen.
De yngste børn kan rulle dem fra den ene ende til en cylinder. De ældre kan rulle
fra begge sider, så bogrullen kan åbnes fra begge sider. Bind båndet eller snoren
rundt om rullen.
Tilbagemelding
Sig: Jesus læste i bogruller ligesom de her, når han gik i kirke. Han tilbad Gud hver uge i kirken sammen med sin familie. Ligesom Jesus vil
vi:
Vi tilbeder Gud i kirken.
Sig det med mig.

B. Fingerspil
Lav følgende fingerspil sammen med børnene:
Det her er kirken

Det her er kirketårnet
Åben døren
Og se alle menneskerne

(fold hænderne med fingrene ind mod håndfladen og løft pege og tommelfingre så de rører
hinanden med fingerspidsen)
(løft begge lillefingre så de rører hinanden med
fingerspidsen)
(vend hænderne så fingrene og håndfladen vender op)
(og vrik med fingrene)

Gentag et par gange indtil børnene kan det uden besvær.
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Tilbagemelding
Spørg: Hvad tror I de folk laver i kirken? Hvad kan I bedst lide ved at gå
i kirke? Kan I lide at hjælpe jeres lærer? Hvad laver I, når der er stilletid til bøn? Hvad gør I når det er tid til lovsang?
Husk vores tema i dag:
Vi tilbeder Gud i kirken.
Sig det med mig.

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 5.
Mission
Brug historien fra Børnenes missionshistorie eller en anden historie, som du har
mulighed for at bruge. Spørg: Nu skal vi læse en historie om, hvordan
nogle mennesker tilbeder Gud gennem deres liv.
Spørg efter du har læst historien: Hvordan tilbad disse mennesker
Gud? (Tal gerne om mange andre ting man kan gøre, end det I laver i sabbatskole).
Kollekt
Vi kan tilbede Jesus ved at give af det vi har til andre i kollekten.
Bøn
I dag taler vi sammen om hvad vi kan gøre i kirken, f.eks. bøn. Sange kan også
være en bøn til Gud. Syng en sang eller to som passer.

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

67

LEKTIE 6

2

Bibelhistorien

Oplev bibelhistorien
Medbring:
• Sang (Så går
vi rundt om
en enebærbusk)

I løbet af historien vil børnene blive bedt
om at synge noget til melodien ”Så går vi
rundt om en enebærbusk”).
Læs historien og øv dig lidt på sangene
hjemmefra, før du skal lære det videre
til børnene. Det vil sikkert være en god
hjælp at dele sangene ud til dine hjælpere også, så du får lidt støtte, når I skal
synge.
Læs eller fortæl historien
Da Jesus blev stor forlod han sin tømrerforretning i Nazaret. Tiden var inde til, at
han skulle videre til andre steder. Det var
tid til, at Jesus skulle hjælpe mennesker
rundt omkring i andre byer. Hver sabbat
(lørdag) gik Jesus i kirke, men det var næsten altid i forskellige byer. Og ligegyldig
hvor han kom, så lærte han mennesker
i de kirker noget mere om Guds kærlighed. Menneskene i de kirker var meget
glade for, at Jesus kom!
Da Jesus havde været væk hjemmefra
i et stykke tid, vendte han tilbage for
at besøge sin familie og sine venner i
Nazaret. Det var dejligt at se dem alle
sammen igen!
Jesus gik rundt og fortalte folk om
Guds kærlighed og hjalp dem, hele ugen
lang. Da det blev fredag eftermiddag besluttede han sig for, at han ville tage hjem
og besøge sin familie i Nazaret: hans
mor og far, Josef og Maria, og alle hans
brødre og søstre. Han gik i så god tid, at
han kunne nå hjem og hjælpe Josef med
at rydde op i tømrerværkstedet og gøre
rent i snedkerbutikken. Lav nogle fejende
bevægelser, som om I bruger en kost,
eller lav skrubbende bevægelser, som om
I rengør en overflade.
Syng:
Så gør vi sådan når vi fejer vort gulv, fejer
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vort gulv, fejer vort gulv.
Så gør vi sådan når vi skurer vort gulv,
dagen før sabbatten.
Derfra gik han videre til Josef og Marias
hjem, og hjalp med at gøre huset rent og
lave mad til sabbatten.
Den aften spiste Jesus og hans familie
en særlig stor sabbats-velkomst-middag
sammen. Lav bevægelser som om I spiser, som f.eks. at løfte hånden og føre
den hen til munden, som om I skal putte
mad i munden.
Syng:
Så gør vi sådan når vi spiser vor mad,
spiser vor mad, spiser vor mad.
Så gør vi sådan når vi spiser vor mad
aftnen før sabbatten.
Efter middagen gik Jesus og hans familie til ro, for næste morgen stod de op
meget tidlig, for at blive klar til at gå i
synagogen, som jo var deres kirke.
Lav bevægelser som om I vasker jer i
ansigtet så I skrubber jer med cirkulerende bevægelser eller børster tænder
og bevæger hånden som om I har en
tandbørste i hånden, som I bruger. Før
derefter hånden hen over jeres hår, som
om I reder det.
Syng:
Så gør vi sådan når vi vasker os selv,
vasker os selv vasker os selv.
Så gør vi sådan når vi vasker os selv, før
vi går i kirke.
Så gør vi sådan når vi reder vort hår,
reder vort hår, reder vort hår.
Så gør vi sådan når vi reder vort hår,
før vi går i kirke.
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Så tog Jesus i kirke sammen med sin familie og sine venner. Stil jer op langs væggen i den modsatte ende af klassen fra
kirkevæggen. Fat armkrog med hinanden
og gå rundt i klassen i samlet flok.
Syng:
Så gør vi sådan når til kirke vi går, kirke
vi går, kirke vi går.
Så gør vi sådan når til kirke vi går, tidlig
denne morgen.
Gå ind i ”kirkerummet” og sæt jer ned, så
I har ansigtet vendt op mod kirkevæggen.
Jesus gik ind i kirken. Til gudstjenesten
sang de mange sange om Gud. Før hænderne op og ned, som om I leder et kor.
Syng:
Så gør vi sådan når vi lovpriser Gud,
lovpriser Gud, lovpriser Gud.
Så gør vi sådan når vi lovpriser Gud,
inde i hans kirke.
Så bad de sammen. Fold hænderne eller
knæl i bøn.
Syng:
Så gør vi sådan når til Jesus vi ber’, Jesus
vi ber’, Jesus vi ber’.
Så gør vi sådan når til Jesus vi ber’, inde
i hans kirke.
Det bedste af det hele var, da de skulle
høre historierne læst op fra Bibelen. Kan I
også lide at høre Bibelhistorier? Dengang
havde man Bibelen på ruller, ligesom dem
vi lavede tidligere i dag. Vis børnene din
skriftrullekopi. Det var normalt de ældste
i kirken som læste op fra skriftrullerne og
talte om det bagefter.
Da folkene så Jesus komme ind i kirken,
begyndte de at hviske til hinanden.
Kan I gætte hvad de hviskede om?
Hvad tror I de sagde? Giv dem lidt tænketid og lad dem give deres bud.
Hvisk højt, med en hånd ved siden af

munden som om du fortæller en hemmelighed.
De pegede på ham og hviskede til hinanden. ”Der er Jesus”. ”Det er tømrerens
søn”. ”Har du hørt han har helbredt mennesker?” ”Jeg har hørt han udretter mirakler”. ”Er det sandt?” ”Hvordan kan han
det?” ”Tror I han vil udføre et her?”
Så spurgte en af de ældste højt Jesus,
om han ville læse fra skriftrullen for dem
og tale om det for dem. Selvfølgelig ville
Jesus gerne det. Han elskede at læse og
tale om Gud. Han vidste, at folk ikke helt
forstod, hvor meget Gud virkelig elsker
dem. Han ville gerne hjælpe dem med at
lære og føle det.
De ældste tog en rulle frem fra skriften, som var skrevet af en profet der hed
Esajas. Jesus tog skriftrullen i sin hånd, og
så læste han for folk.
Få børnene til at holde deres bogruller
frem for sig og lade som om de læser fra
dem.
Syng:
Så gør vi sådan når i rullen vi ser, rullen
vi ser, rullen vi ser.
Så gør vi sådan når vi læser Guds ord,
denne sabbats morgen.
Da Jesus havde læst satte han sig ned. Så
begyndte at han at fortælle folk om de
ord, han lige havde læst højt fra rullen.
Folk sad helt stille omkring ham og lyttede.
Få børnene til at folde deres hænder i
skødet og sidde helt stille.
Syng:
Så gør vi sådan når vi lytter til ham, lytter til ham, lytter til ham.
Så gør vi sådan når vi lytter til ham,
denne sabbats morgen.
Jesus holdt af at tilbede i Guds kirke. Få
børnene til at løfte deres hænder i vejret
og syng:

69

LEKTIE 6

Huskeverset Medbring:
• Bibel

Så gør vi sådan når vi tilbeder Gud, tilbeder Gud, tilbeder Gud.
Så gør vi sådan når vi tilbeder Gud,
denne sabbats morgen.
Tilbagemelding
Giv børnene tid til at svare, når du spørger: Hvad kan I bedst lide at lave her
i Bibelklubben? Hvad kan I bedst
lide I kirken? Hvem læser højt fra
Bibelen i vores kirke? Læser han/
hun fra en skriftrulle? Når du går i
Bibelklub og kirke viser du Gud, at
du elsker ham.
Husk at:

Huskeverset
Slå op på Sl 122,1 og sig: Her finder vi huskeverset i Guds Ord, Bibelen. Læs verset
højt, mens du peger på versene: ”Lad os
drage til Herrens hus!” (Sl 122,1)
Få eleverne til at gentage verset efter
dig og bruge følgende fagter:
Lad os drage Gå på stedet
til Herrens

Åben armene op mod
himlen, alt imens I stadig
går på stedet, om muligt

hus!

Hold alle fingerspidser
mod hinanden, bliv ved
med at gå, om muligt

Sl 122,1

Hold håndfladerne mod
hinanden og åben dem
væk fra hinanden igen

Vi tilbeder Gud i kirken.

Sig det med mig.

Få børnene op og stå i en række og gå
over mod kirkekulissen, mens de siger
huskeverset sammen med dig og laver
fagterne.

Næste uge:
Hvis der er en sygeplejerske eller læge i jeres kirke, så spørg om de vil
komme og besøge jer i næste uge i deres arbejdstøj. Bed dem om at tage
noget ”børnevenligt” medicinsk udstyr med (et stetoskop, tungeholder,
forbindinger, blodtryksmåler el. l.)
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3

Forstå bibelhistorien

Vi hjælper i kirken
Del børnene ind i to grupper. Den ene
gruppe skal ”spille” Bibelklub, den anden
skal ”spille” gudstjeneste.
Giv dem navneskilte på som angiver
deres ansvar og funktion (lærer, elev, kollektoptager, pianist, organist, børnehistoriefortæller, prædikant etc.).
Giv dem forskelligt udklædningstøj på.
Hjælp børnene med at ”spille” en mini
Bibelklub og mini gudstjeneste. Lad de to
grupper prøve at bytte rundt, hvis der er
tid til det til slut.
Tilbagemelding
Giv dem tid til at svare, når du spørger:

4

Der sker mange ting i Børneklubben
og i kirken. I dag prøvede I at være
med til at få dem til at køre. Hvad
synes I var den bedste del? Kunne
I tænke jer at prøve det igen engang? Hvordan var det at kunne
hjælpe, hvilken følelse gav det jer?
Kunne I gøre nogle af de ting i
vores kirke?
Husk at:

Medbring:
• Navneskilte
• Udklædningstøj (børnetøj,
jakkesæt og/
eller slips etc)
• Kollektkurve
• Bibler

Vi tilbeder Gud i kirken.

Sig det med mig.

Brug bibelhistorien

Jesus elsker os
Sig (hvis det er noget, I har besluttet):
Om nogle uger skal vi ind og lære vores
menighed at synge ”Jesus elsker alle
små”, med fagter til (se bag i hæftet).
Lad os øve den sammen igen.
Øv sangen sammen med de fagter I
lærte til omkvædet. I skal øve den hver
uge fra nu og indtil I skal synge den for
de voksne. Lav en aftale om, hvilken dato
det skal være.
Tilbagemelding
Giv dem tid til at svare, når du spørger:
Vi vil øve os på den sang hver uge

nu, så vi bliver gode til det, før vi
skal fremføre den for de voksne.
Hvad tror I om det? Tror I vi kan
gøre det godt? Hvad tror I de voksne vil synes om sangen? Hvordan
vil I have det med at synge den for
dem? Hvem vil hjælpe os med at
gøre vores bedste, når vi synger for
dem?
Husk:

Medbring:
• Sang ”Jesus
elsker alle
små“. Se bag
i hæftet.

Vi tilbeder Gud i kirken.

Sig det med mig.

Afslutning
Hjælp børnene med at tage deres udklædningstøj af og bed sammen i
en kreds. Sig Gud tak fordi I kan tilbede ham og kan komme i kirke.
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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 læser i kirken
Ugens tekst
og referencer
Luk 4,16-22.
Den Store Mester,
kap. 24.

Huskevers
”Lad os drage til
Herrens hus!”
(Sl 122,1)

Tema
Vi tilbeder Gud i
kirken.
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Hvad kan du bedst lide ved Bibelklub og kirke? Kan du lide at synge? Kan du lide historierne?
Kan du lide at lovprise Gud sammen med dine venner? Jesus kunne også godt lide at gå i
kirke!

Jesus arbejde hele ugen i snedkerværkstedet. Han havde meget travlt! Men når det
blev sabbat (lørdag) arbejde Jesus ikke i
værkstedet. Når han var færdig med arbejdet fredag eftermiddag, pakkede han
alting sammen og ryddede op, så værkstedet var pænt og opryddet.
Jesus gik i kirke sammen med sine venner og familie om sabbatten. Den kirke
Jesus kom i hver sabbat hed en synagoge.
I kirken lyttede de til historier fra Bibelen,
som blev læst op fra store skriftruller.
Bagefter snakkede de om det, de havde
læst, og så bad de sammen. Jesus elskede
sin kirke i Nazaret!
Da Jesus blev stor forlod han tømrerforretningen i Nazaret. Tiden var inde til, at
han skulle videre til andre steder. Det var
tid til, at Jesus skulle hjælpe mennesker
rundt omkring i andre byer. Hver sabbat
gik Jesus i kirke, men
det var næsten altid
i forskellige byer.
Og ligegyldigt hvor
han kom, så lærte
han mennesker i de
kirker noget mere
om Guds kærlighed.
Menneskene i de kirker var meget glade
for, at Jesus kom!
Da Jesus havde
været væk hjemmefra i et stykke tid,
vendte han tilbage
for at besøge sin familie og sine venner
i Nazaret. Det var
dejligt at se dem alle

sammen igen!
Indbyggerne i Nazaret havde hørt
mange historier om Jesus. De vidste, at
Jesus havde helbredt nogle mennesker.
De vidste, at han havde hjulpet mange
mennesker, og de var spændte på, om
han ville gøre nogle af de ting, mens han
var i Nazaret.
Da det blev sabbat glædede Jesus sig
meget til at tilbede Gud sammen med
sin familie og venner i Nazaret igen.
Menigheden var meget glad for, at Jesus
var tilbage på besøg. De spurgte Jesus,
om han ikke ville læse højt fra skriftrullerne.
Jesus var glad for at få lov til at læse fra
rullerne. Han elskede at læse i Bibelen og
at være i kirke. Han holdt af at fortælle
mennesker om, hvor meget Gud elsker
dem. Og han var glad for at være sammen med sine venner igen.
En hjælper i kirken tog en stor skriftrulle
med ord fra Esajas og gav den til Jesus.
Jesus tog rullen i hånden og begyndte at
læse for menigheden. Han stemme var
klar og tydelig. Da Jesus havde læst, satte
han sig ned og snakkede med folk om ordene fra Bibelen, som de lige havde læst.
Jesus holdt meget af at tilbede i sin fars
hus. Vi kan også godt lide at til bede Gud
i vores kirke sammen med vores venner
og familier. Vi synger sange til Gud for at
sige, at vi elsker ham og vi læser fra hans
bog, Bibelen, og taler sammen om det, vi
hører. Vi beder. Vi vil gerne tilbede Gud,
ligesom Jesus gjorde.
Når du går i Bibelklub eller i kirke,
fortæller du Jesus, hvor meget du elsker
ham.
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Leg og lær
Lørdag
Læs bibelhistorien sammen. Øv huskeverset hver dag på følgende måde:
Lad os drage

Gå på stedet

til Herrens

Åben armene op mod himlen, alt
imens I stadig går på stedet, om
muligt

hus!

Hold alle fingerspidser mod hinanden, bliv ved med at gå, om
muligt

Sl 122,1

Hold håndfladerne mod
hinanden og åben dem
væk fra hinanden igen

Søndag
Læs historien ”Jesus læser i kirken” og
spørg: Hvad gjorde Jesus, da han var i
kirken? Hvad sagde folk om ham?
Giv dit barn lov til at holde Bibelen og lade
som om han/hun læser i den. Find huskeverset i Bibelen (Sl 122, 1) og hjælp dit barn
med at ”læse” det i Bibelen.
Mandag
Vis dit barn Luk 4,16-22 i Bibelen. Læs lidt og fremhæv det,
du synes er vigtigt. Spørg dit barn til hvad det lærte om Jesus,
af det du læste højt fra Bibelen.

Tirsdag
Hjælp dit barn med at tage et billede af en
kirke eller tegne en. Hjælp ham/hende
med at skrive et huskevers om det.
Hæng det op et sted hvor alle kan se
det. Syng en sang om kirke før I beder
sammen.
Onsdag
Hjælp dit barn med at bygge
en kirke af Legoklodser
eller noget andet. Leg ”kirke” med legetøjsmennesker. Fortæl dit barn at vi tilbeder Gud, når
vi går i kirke.
Torsdag
Brug den kirke I byggede i går og legetøjsmenneskerne. Syng et vers om de forskellige
mennesker på melodien ”Så går vi rundt om
en enebærbusk”, mens dit barn leger ”gudstjenesten” igen.
Det kunne f.eks. være: Så gør vi sådan
når vi beder til Gud, beder til Gud, beder til
Gud. Så gør vi sådan når vi beder til Gud, i
kirken denne morgen.
Fredag
Hjælp dit barn med at fremsige huskevers og fagter og lære
resten af jeres familie det i aften til jeres andagt. Tal sammen
om hvad I gør i jeres familie for at blive klar til hviledagen.
Syng et par takkesange til Jesus og slut af med at bede om
Guds velsignelse over jeres sabbat i morgen.
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