LEKTIE
År B
3. kvartal
Lektie 12

Lovprisnings indtog
Ugens tekst og referencer:
Luk 19,28-40.
Den Store Mester, kap. 63.

Huskevers:
”Velsignet være han, som kommer, kongen, i Herrens navn!“ (Luk 19, 38)

Hovedformålet er, at børnene …
Ved, at det er godt at lovprise Jesus
Føler sig taknemmelige, for alle de vidunderlige ting Jesus gør
Viser det, ved at synge lovsange til Jesus

Tema:

Vi tilbeder Jesus, når vi lovpriser ham.

Parat til at undervise
Bibelhistorien kort fortalt
I næsten tre år har Jesu disciple rejst
rundt i landet med ham. De har set hvordan han har givet blinde synet igen, fået
døve til at høre og helbredt syge mennesker. Jesu venner elsker ham, fordi han
er venlig, god og velmenende i alt, hvad
han gør. En dag holder folk et særligt
optog for Jesus. De råber gode ting om
ham og priser ham for hans godhed.
Dette er en historie om tilbedelse
At prise Gud er en naturlig reaktion for
dem, der kender hans kærlighed og godhed.
Vi priser ham, når vi synger takke og
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lovsange til ham og fortæller ham, med
vores bønner, hvor glade vi er, fordi han
elsker os så højt.

Til læreren
”Det var den første dag i ugen, da Jesus
gjorde sit triumfindtog i Jerusalem” (Den
Store Mester, s. 388)
”Aldrig før havde verden set en så triumferende procession… De blinde, som
han havde givet synet igen, ledte for. De
stumme, som han havde givet mælet
igen, råbte det højeste Hosianna man
kan forestille sig. Krøblingerne, som han
havde helbredt, hoppede af glæde og
var de mest ihærdige palmesvingere for
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Programoversigt
Program

Minutter

Aktiviteter

max
10 min.

A. Palmegrene

Materialer

Velkomst
1

Leg og lær
aktiviteter

B. Lovsange
C. Blomsterkrans

*
2

3
4

Grønt papir, blyanter, sakse, lim eller
tape, blomsterpinde eller grene (ca
30 cm)
Optage apparat (sørg for der er plads
på), musik til lovprisning
Kulørt papir (skal formes til blomster), sakse, hullemaskine, garn eller
snor

Sang og bøn

max
10 min.

*Sang og bøn kan bruges når
som helst i programmet

Sangbøger, missonshistorier, indsamlingskurv

Bibelhistorie

max
20 min.

Oplev bibelhistorien

Huskeverset

Æsel rekvisit, ”Pris ham, pris ham”
sangen, kunstige blomster og/eller
blomsterkranse, palmegren i papir
eller ægte (evt. lommetørklæder),
farverige stykker stof eller badehåndklæder
Bibel

Forstå
bibelhistorien

max
15 min.

Lovprisningsoptog

Ingen

Brug
bibelhistorien

max
15 min.

Lovprisningspalmegrene

Palmegrene eller palmegrenmønster
(se bagerst i hæftet), grønt karton,
tuscher, sakse

Frelseren. Enker og forældreløse ophøjede Jesu
navn og hans nådes arbejde, som han havde
skænket dem. De spedalske, som han havde
renset, smed deres uinficerede tøj på jorden
foran Jesus og de hyllede ham, som herlighedens konge. De, som han havde opvakt fra dødens søvn, var i blandt den hyllende flok også.
Lazarus, hvis krop allerede havde begyndt sit
fordærv i graven, han trak det æsel Frelseren red
på og frydede sig i al sin strålende manddoms
styrke. (Frit oversat fra Den Store Mester, s. 389).

Hvordan vil du give lovprisningens indstilling
videre til børnene, som du har, når du tænker
på alle de ting Jesus har gjort for dig?

Forslag til dekoration
Som Lektie 1, men tilføj følgende: Læg et lagen
eller tæppe, som vej, og læg grene, evt. udklippede, langs vejen, som børnene kan samle op
og vifte med.
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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. Palmegrene
Medbring:
• Grønt papir
• Blyanter
• Sakse
• Lim eller
tape
• Blomsterpinde eller
grene ca 30
cm lange.

Hjælp børnene med at tegne omridset af deres hænder på det grønne karton i alt
fire gange. Hjælp dem med at klippe hænderne ud og tape eller lime dem på den
30 cm lange pind eller gren, så det ligner en palmegren. (Lim dem sammen så
håndroden limes sammen om pinden og fingrene peger væk fra den). ELLER du
kan bruge skabelonen bagest i hæftet.
I kan bruge palmegrenen under aktivitet 3 og 4.
Tilbagemelding
Giv børnene mulighed for at svare når du spørger: Kan I vifte roligt op og ned
med jeres palmegrene? I dag i bibelhistorien skal vi høre om engang,
hvor mange børn og voksne viftede med palmegrene for at prise Jesus.
Palmegrene blev brugt til at vise sejr eller indtog. Folkene ville gerne
tilbede Jesus og give ham sejr. De ønskede at prise ham for alt det, han
havde gjort for dem.
Ved I godt at:
Vi tilbeder Jesus, når vi lovpriser ham.
Sig det med mig.

B. Lovsange
Medbring:
• Optageapparat
(sørg for der
er plads til at
optage på)
• Musik til lovprisning
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Optag når børnene synger deres yndlingslovsange og spil det for dem, så de selv
kan høre det.
Tilbagemelding
Giv børnene tid til at svare, når du spørger: Var det sjovt at høre jer selv
synge? Tror I Jesus hørte vores sang? Tror I vores sange gør Jesus glad?
Har I lyst til at prise Jesus? I dag i bibelhistorien skal vi høre om engang hvor både børn og voksne sang og priste Jesus. Vi kan også synge
lovsange og prise ham.
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Vores tema i dag er:
Vi tilbeder Jesus, når vi lovpriser ham.
Sig det sammen med mig.

C. Blomsterkranse
Klip på forhånd en masse blomsterformer ud i forskellige farver papir. Lav et hul
midt i og lad børnene skiftes til at trække blomsterne på en snor. Bind enderne
sammen og læg dem evt. om halsen på et tøjæsel.
Tilbagemelding
Giv børnene tid til at svare, når du spørger: Var det sjovt at sætte blomster
på snoren? Hvor i verden bor man normalt, når man laver rigtige
blomsterkranse, ved I det? (Stillehavsøer) På de øer bruger man blomsterkransen til at sætte om halsen på nogen man viser ære. I bibelhistorien vi skal læse i dag, hører vi om børn og voksne som sikkert har
brugt blomster til at prise Jesus med også. Vi kan også prise Jesus i
dag. I dag er vores tema:

Medbring:
• Sakse
• Papirblomster i
forskellige
farver
• Hullemaskine
• Garn eller
snor
• Evt. tøjæsel

Vi tilbeder Jesus, når vi lovpriser 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
Halleluja, pris Herren Gud.
Pris Ham, pris Ham (Børnesange, nr 51A)
Glad, hvor er jeg bare glad (Syng og mal, nr. 5)
Jeg ved, at Jesus lever, halleluja! (Syng og mal, nr. 27)
Jeg mærker min hud (Syng og mal, nr. 26)
Glad, hvor er jeg bare glad (Syng og mal, nr. 5)
Mission
Sig: Var det ikke dejligt at prise Jesus og synge sange til ham? Ikke
alle i verden kender Jesus og kan synge til ham og sige tak. Lad
os fortælle mennesker om Jesus så de også kan komme til at prise
ham.
Brug historien fra Børnenes missionshistorie eller en anden historie, som du
har mulighed for at bruge.
Kollekt
Sig: At give til kollekten er en anden måde vi kan tilbede Jesus på.
De penge vi samler ind vil blive brugt til at nå ud til andre mennesker med budskabet om Jesus, så alle kan komme til at prise Gud.
Bøn
Bed børnene om at nævne nogle ting, de kan prise Jesus for. Opfordrer frivillige til at sige en bøn. Det kan være en helt enkelt bøn som: Kære Jesus. Vi
priser dig i dag fordi du er så god ved os og fordi du elsker os. Vi
elsker dig. Amen.

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

Bibelhistorien

Oplev bibelhistorien
Læs eller fortæl historien og lad børnene
lave de bevægelser, der står skrevet i kursiv, når det passer ind.
Jesus og hans disciple gik langs vejen til
Jerusalem. Jesus gik lidt i forvejen. Han
gik og tænkte. Han vidste at tiden snart
var inde til noget meget vigtigt. Han
vidste, at det var på tide at fortælle folk,
at han var Messias, den som Gud havde
sendt fra himmelen for at frelse verden.
Jesus og hans venner var ved at være
tæt på Jerusalem nu. Pludselig stoppede
Jesus op. ”Gå ind i den landsby”, sagde
han til to af disciplene. ”Der vil I finde et
æsel som står med et føl bundet til sig.
Der er aldrig nogen der har siddet på
det. Løs det, og bring det til mig. Hvis
der er nogen der spørger, hvorfor I løsner
det, skal I sige: Herren har brug for det.”
Jesus skulle bruge føllet, fordi han var
ved at opfylde det, profeterne havde
forudsagt Messias ville gøre: ”Din konge
kommer til dig… sagtmodig, ridende på
et æsel, på en æselhoppes føl”.
Dengang var det almindeligt, at konger
red ind i byerne på store æsler, de største
æsler de kunne finde. De ville have, at
alle kunne se, hvem der var kongen. De
ønskede, at folk skulle frygte dem. Jesus
ønskede, at alle skulle vide han var konge.
Men han red ind i byen på et lille æsel.
Jesus ønskede ikke, at folk skulle være
bange for ham, selvom han var hele verdens konge.
Disciplene skyndte sig af sted for at
gøre det, Jesus havde bedt dem om. Da
de kom ind i landsbyen så de æslet, akkurat som Jesus havde sagt, de ville. Og
da de løste det, kom ejeren og spurgte,
hvorfor de gjorde det. Disciplene svarede: ”Herren har brug for det”, sådan
som Jesus havde sagt, de skulle, og så gik
de med føllet.
Der var ingen saddel, så disciplene

lagde noget af deres tøj hen over føllet, så Jesus kunne sidde på det. Det var
sandsynligvis Lazarus, som Jesus havde
opvakt fra de døde, som holdt og førte
dyret.
Vejen til Jerusalem var fyldt med mennesker. Fædre tog deres børn på skuldrene, for at de kunne se Jesus. Mødre
stod på tæerne for at se. Der var mennesker der som Jesus havde helbredt, døve,
blide, syge og handikappede. De var alle
sammen lykkelige over at kunne prise
Jesus.
Folk begyndte at tage deres overtøj
af og sprede det ud på vejen foran Jesus
børnene lægger deres håndklæder eller
stofstykker ud på gulvet. De brækkede
palmegrene af træerne og begyndte at
vifte med dem børnene vifter med deres
lommetørklæder eller de palmegrene, de
har lavet. De smed også blomster på vejen
foran Jesus, for at han kunne ride hen over
dem børnene smider blomster og/eller
lægger blomsterkrans om æselets hals.
Folk begyndte at råbe ”Velsignet være
han, som kommer, kongen, i Herrens
navn!” Få børnene til at råbe det et par
gange. Folk råbte og sang, mens de
fulgte Jesus ind i byen børnene synger
en jubelsang, evt. ”Pris ham, pris ham,
alle jordens småbørn”. De priste Gud for
alle de vidunderlige mirakler, de havde
fået lov at se.
Nogle af farisæerne blev meget oprørte. De vidste, at folket var begyndt at
kalde Jesus for Messias. ”Mester” råbte
de oppe fra enden af vejen ”sæt disse folk
i rette, få dem til at holde op med at sige
disse ting!”
Jesus kiggede bedrøvet på farisæerne.
Han vidste, de ikke ønskede at tro på, han
var Messias.
De hadede ham. ”Det kan jeg ikke”
sagde Jesus. ”Hvis de får besked om at
tie, vil stenene fra vejen tale i stedet for
dem!”

Medbring:
• Æsel rekvisit
• ”Pris ham,
pris ham”
sangen
• Kunstige
blomster og/
eller blomsterkranse
• Palmegren
i papir eller
ægte palmegrene (evt.
lommetørklæder)
• Farverige
stykker stof
eller badehåndklæder
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Huskeverset
Medbring:
• Bibel

Tiden var inde til at alle skulle vide, at
Jesus var Messias, dén, som Gud havde
sendt til verden.
Det var tid for alle til at tage et valg.
Ville de tro på Jesus?
Det var godt for folk at prise Jesus. Det
er også godt for os at prise Jesus.
Vi tilbeder Jesus, når vi synger for ham
eller fortæller ham, at vi elsker ham.
Tilbagemelding
Giv dem tid til at svare, når du spørger: Hvad tror I folk følte da de så
Jesus komme ridende på det lille
føl? Hvad syntes farisæerne om at
høre folk prise Jesus? Hvad tror I,
Jesus følte, da han red igennem
Jerusalems gader på æselet?Vil I
også gerne prise Jesus? Hvordan
kan vi prise Jesus?
Husk temaet i dag:
Vi tilbeder Jesus, når vi lovpriser ham.

Sig det med mig.

3

Slå op til Luk 19,38 og sig: Her finder
vi huskeverset i Guds Ord, Bibelen.
Læs verset højt:
”Velsignet være han, som kommer, kongen, i Herrens navn!”
Lær børnene verset med følgende fagter
til:
Velsignet
(Hold hænderne ud som om I velsigner
nogen.)
være han, som kommer,
(Bevæg hænderne som om I vinker
nogen hen til jer.)
kongen,
(Før hænderne op over hovedet som I
giver jer selv en krone på.)
i Herrens navn!
(Peg op, og peg på jeres mund.)
Luk 19,38.
(Hold håndfladerne mod hinanden og
åbn dem fra hinanden, som en bog.)

Forstå bibelhistorien

Lovprisningsoptog
Lav et lovprisningsoptog. Stil børnene
op på en række (gå udenfor, hvis I har
mulighed for det) og før dem lidt rundt
omkring.
Sig: Lovpris Jesus for _______, og
én efter en siger børnene en ting, som de
synes I skal lovprise for (forældre, deres
hund, solskinsvejret osv.).
Tilbagemelding
Giv dem tid til at svare, når du spørger:
Kunne I lide at være med i lovprisningsoptoget? Hvornår kan vi prise
Jesus? Hvordan tror I Jesus har det,
når han hører vi priser ham? Hvad
kan vi prise Jesus for? Vi kan lov-
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prise Jesus for alt det, han giver os,
for alt han gør for at være den, han
er – himmerigets konge, Guds søn
og vores ven.
Vi kan prise Jesus ved at bede til
ham, sig ham tak og synge sange til
ham. Vi kan prise ham gennem den
måde vi opfører os på og taler til
andre. Når vi i sandhed priser ham,
vil mennesker se at Jesus er i vores
hjerter. Lad os sige vores tema sammen igen:
Vi tilbeder Jesus, når vi lovpriser ham.

Sig det med mig.
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4

Brug bibelhistorien

Brug de palmegrene I lavede i lavede i
begyndelsen af timen. Hvis I ikke lavede
aktivitet 1A kan du kopiere mønterne (du
finder bagerst i hæftet) over på nogle
grønne ark karton og lade børnene klippe dem ud.
Få børnene til at vifte med hver deres
gren når I synger ”Pris ham, pris ham,
alle jordens småbørn”
Tilbagemelding
Giv dem tid til at svare, når du spørger:
Kunne I lide at synge og lovprise
Jesus? I kan tage jeres palmegrene
med hjem og vise den og jeres lov-

prisningssange til andre for at vise
dem, hvor meget I holder af Jesus. I
kan også fortælle dem historien om
de mennesker der priste Jesus for
lang tid siden, og fortælle dem, at
vi også kan prise ham nu.
Fortæl dem hvorfor I holder af at
synge Jesu pris.
Husk at:
Vi tilbeder Jesus, når vi lovpriser ham.

Sig det med mig endnu en gang.

Medbring:
• Palmegrene
eller palmegrenemønster (se
bagerst i
hæftet)
• Grønt karton
• Tuscher
• Sakse
• Blyanter
• Lim
• Hobbyting
(knapper,
garn, små
tøjstykker,
glimmer
osv.)

Afslutning
Bed for at børnene vil prise Jesus hele den kommende uge
med deres sang og også dele dem med andre.
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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

Lovprisnings indtog
Ugens tekst
og referencer
Luk 19,28-40.
Den Store Mester,
kap. 63.

Huskevers
”Velsignet være
han, som kommer,
kongen, i Herrens
navn!”
(Luk 19,38)

Tema
Vi tilbeder Jesus, når
vi lovpriser ham.
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Hvad kan du sige Jesus tak for? Hvordan viser du ham, at du elsker ham? Engang for mange
år siden priste folk ham med et optog, palmegrene og tilråb.

Jesus og hans venner var ved at være tæt
på Jerusalem. Pludselig stoppede Jesus
op. ”Gå ind i den landsby,” sagde han til
to af disciplene. ”Der vil I finde et æsel,
som står med et føl bundet til sig. Der
er aldrig nogen, der har siddet på det.
Løs det, og bring det til mig. Hvis der er
nogen, der spørger, hvorfor I løsner det,
skal I sige: Herren har brug for det.”
Jesus skulle bruge føllet, fordi han var
ved at opfylde det, profeterne havde
forudsagt Messias ville gøre: ”Din konge
kommer til dig… sagtmodig, ridende på
et æsel, på en æselhoppes føl”(Zak 9, 9).
Dengang var det almindeligt, at konger
red ind i byerne på store æsler, de største
æsler de kunne finde. De ville have, at
alle kunne se, hvem der var kongen. De
ønskede at folk skulle frygte dem. Jesus
ønskede at alle skulle vide, at han var
konge. Men han red ind i byen på et lille
æsel. Jesus ønskede ikke, at folk skulle
være bange for ham, selvom han var hele
verdens konge.
Disciplene vidste
bare, der skulle til
at ske ét eller andet
usædvanligt. De
skyndte sig af sted
for at gøre det,
Jesus havde bedt
om. Da de kom ind
i landsbyen så de
æslet, akkurat som
Jesus havde sagt, de
ville. Og da de løste
det, kom ejeren
og spurgte, hvorfor de gjorde det.
Disciplene svarede

det, Jesus havde sagt: ”Herren har brug
for det”, og så gik de med føllet.
Der var ingen saddel, så disciplene
lagde noget af deres tøj hen over føllet,
så Jesus kunne sidde på det.
Vejen til Jerusalem var fyldt af mennesker. Fædre tog deres børn på skuldrene,
for at de kunne se Jesus. Mødre stod på
tæerne for at se. Der var mennesker som
Jesus havde helbredt blandt skaren. døve,
blide, syge og handikappede.
Folk begyndte at tage deres overtøj
af og sprede det ud på vejen foran. (Det
gjorde man for konger dengang.)
Folk begyndte at råbe ”Velsignet være
han, som kommer, kongen, i Herrens
navn!” Folk råbte og sang, mens de fulgte Jesus ind i byen.
Nogle af de religiøse ledere, som var farisæere, iagttog optoget. De vidste at folket var begyndt at kalde Jesus for Messias,
og det kunne de ikke lide. ”Mester” råbte
de til Jesus ”sæt disse folk i rette, få dem
til at holde op med at sige disse ting!”
Jesus kiggede bedrøvet på farisæerne.
Han vidste, de ikke ønskede at tro på, at
han var Messias.
De hadede ham. ”Det kan jeg ikke”
sagde Jesus. ”Hvis de får besked om at
tie, vil stenene fra vejen tale i stedet for
dem!”
Tiden var inde, til at alle skulle vide, at
Jesus var Messias den, som Gud havde
sendt til verden.
Det var tid for alle til at tage et valg.
Ville de tro på Jesus?
Det var godt for folk at prise Jesus. Det
er også godt for os at prise Jesus.
Vi tilbeder Jesus, når vi synger for ham
eller fortæller ham, at vi elsker ham.
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Leg og lær
Lørdag
Læs bibelhistorien sammen hver dag i denne uge og øv
huskeverset på følgende måde:

Velsignet

Hold hænderne ud som om I
velsigner nogen.

være han, som kommer,

Bevæg hænderne som om I
vinker nogen hen til jer.

kongen,

Før hænderne op over hovedet
som I giver jer selv en krone på.

i Herrens navn!

Peg op, og peg på jeres mund.

Luk 19,38.

Hold håndfladerne mod hinanden og åbn dem fra hinanden,
som en bog.

Søndag
Læs Luk 19,28-40 og hold pause, når I læser om, at folk priste
Jesus, så dit barn kan sige: ”Ja Jesus!”
Hjælp dit barn med at skrive ”Tak Jesus” på et stykke papir
og sæt det et sted, hvor I ser det hver dag. Tilføj hver dag
en ting til listen over ting, som I kan sige tak for. Lad ham/
hende skrive det på sedlen eller tegne et billede eller et
glad ansigt på papiret.
Mandag
Husk dit barn på, at han/hun
skal give sin palmegren til én eller
anden. (Klip selv en ud af grønt
papir, hvis dit barn ikke har lavet en).
Hjalp ham/hende med at fortælle bibelhistorien.

Tag ud og se en levende hest
eller æsel sammen i denne
uge. Hvis I ikke har
mulighed for det,
kan I lade som om
du er et føl og give
dit barn en ridetur på
ryggen.
Tirsdag
Hjælp dit barn med at finde en sten og sig: ”Hvis vi ikke priste
Jesus ville stenene gøre det.”
Lad ham/hende holde stenen, mens I synger lovprisnings
og takkesange sammen hele familien.
Onsdag
Lav en ”lovprisningsgentagelse”. Sig: ”Kan vi prise Jesus når
som helst? Vi kan prise Jesus når som helst. Også når vi sidder
ned?” (Dit barn sidder ned og siger ”Pris Jesus”). ”Også når vi
står op?” (Dit barn står og siger ”Pris Jesus”). Fortsæt sådan
med forskellige andre (knæler, synger, hopper osv.).
Torsdag
Tag dit barn med udenfor og find tre ting som I kan
prise Jesus for. Pris ham sammen. Lær dit barn
lovprisningen.
Fredag
Hjælp barnet med at opføre et skuespil om bibelhistorien i aften til jeres andagt. Brug et tørklæde
eller en gren som palmegren.
Få dit barn til at fortælle jer om jeres takkeliste til
Jesus, som I har lavet i denne uge.
Bed sammen og sig Jesus tak for hver
enkelt af de ting.
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