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KAPITEL 2
1 MOS 1,24-31; 2,1-25; 3,20 · PATRIARKER OG PROFETER, KAP. 2.

Guds venner

G

ud så lykkeligt på den
smukke verden, han
havde skabt. Den var
perfekt! Frisk luft!
Varme solstråler!

Blødt, grønt græs og høje træer,
som strakte sig op mod den blå
himmel. Røde, gule, orange og
lilla blomster svajede i den stille
brise. Fisk hoppede og plaskede
i havene og floderne. Smukke
fugle svævede højt oppe og fyldte
luften med smuk sang. Kænguruer og kaniner hoppede,
killinger miavede, uldne får brægede, haner galede og heste ga-

Huskevers:
”Gud sagde: ‘Lad os
skabe mennesker i
vort billede, så de ligner os!’“ (1 MOS 1,26)

Tema:
Gud skabte mennesker, for at de kan
være hans venner.

lopperede. Hvilket fantastisk sted!
Guds verden var perfekt. Men der var en ting mere, som Gud
ønskede at gøre. ”Lad os skabe mennesket i vort billede,“ sagde
han. Så Gud bøjede sig ned og samlede en håndfuld jord op, og
så en til. Han knælede ned og formede et menneske. Men manden lå helt stille på jorden. Han var ikke levende.
Så gjorde Gud noget, som kun Gud kan gøre. Han bøjede
sig ned over manden og pustede liv ind i hans næse. Manden
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strakte sig. Han gabte. Han satte sig op. Og det allerførste, manden så, var Gud.
Gud kaldte manden Adam. Han førte Adam ind i en smuk have, der hed Edens have.
”Denne have og alt, hvad der er i den, er til dig, Adam. Du skal passe på den for mig.“
Gud og Adam kiggede på dyrene. Adam så, at alle dyrene havde en at følges med. Så
sagde Gud til Adam, ”Det er ikke godt for dig at være alene. Jeg vil skabe et menneske,
du kan være sammen med.“
Så fik Gud Adam til at falde i en dyb søvn. Mens han sov, tog Gud et af Adams ribben,
og ud af det ribben formede han en kvinde. Da Adam vågnede af sin søvn, fik han øje
på den smukke kvinde, som Gud havde skabt. Sammen ville de passe på alt det, Gud
havde skabt til dem. Adam kaldte kvinden Eva, fordi hun var den allerførste mor i hele
verden. Adam og Eva var den første familie, der skulle bo på den nye jord.
Gud velsignede Adam og Eva. ”I skal have mange børn“ fortalte han
dem. ”I skal fylde den smukke verden, jeg har skabt til jer. Nyd alt,
hvad jeg har lavet til jer“.
Gud elskede Adam og Eva. Han ønskede, at de skulle
være lykkelige, og han ønskede, at de ville være
hans venner for evigt. Gud så, at Adam og
Eva nød den smukke jord, som
han havde skabt på den uge.
Alt var godt. Det var perfekt.
Han var tilfreds.
Og da det blev aften og
det blev morgen, var jorden
seks dage gammel.

14

Leg og lær
LØ R DAG

• Tag elevhæftet med udenfor, hvis det er muligt, og
læs historien for dit barn.
• Brug disse bevægelser, når I siger huskeverset sammen:
Gud
peg op mod himlen
sagde
tag hænderne op til munden
Lad os skabe
knyttede hænder, den ene ovenpå den anden, bevæg dem
som for at ”kværne“
mennesket
hold hænderne ud foran kroppen med håndfladerne vendt
opad
i vort billede
før hænderne fra hver side af
hovedet ned langs kroppen.

S Ø N DAG

• Bed dit barn om at fortælle dig bibelhistorien. Hvis
dit barn ikke blev færdig med at farvelægge sin tegning i hel figur i Bibelklubben/sabbatsskolen, kan I
gøre den færdig derhjemme i dag. Prøv at lave en
silhuettegning af en anden i familien. Personen skal
ligge på et stort stykke papir, mens hans/hendes
figur bliver tegnet op på papiret. Farvelæg eller dekorer billedet.
• Sig huskeverset sammen og brug samtidig bevægelserne fra i går.

TI R SDAG

• Læs bibelhistorien fra 1 Mos 1,24-31 og 2,1-25 og
3,20. Find navnene på fem af Guds venner sammen
med dit barn, fem personer, som I begge
kender.

O N SDAG

• Kig i spejlet sammen med dit barn.
Er der andre mennesker i verden,
der ser nøjagtig ud som en af jer?
Hvorfor, tror du, at Gud har skabt
ethvert menneske en lille smule forskelligt fra alle andre? Tak Gud, fordi
han har skabt dig til at være sin bedste
ven.

TO R SDAG

• Lav selv en sang eller klap rytmen til ordene: ”Gud
skabte mig til at være sin ven“. Sig huskeverset sammen.

F R E DAG

• Kig på kalenderen sammen. I dag
er det den sjette dag, den dag
Gud skabte mennesket og dyrene.
Hvilken dag er den næste dag?
I morgen vil det vise sig, hvad
Gud gjorde på den syvende dag.
Hvis I holder andagt, kan I prøve
at fremføre bibelhistorien som et
lille skuespil.

M AN D AG

• Bed dit barn om at give sin tommelfingerpige eller
–dreng, som blev lavet i Bibelklubben/sabbatskolen, til en anden. Fortæl den person, hvordan og
hvorfor Gud skabte mennesket.
• Bed dit barn om at lære huskeverset til en anden
person, hjælp med bevægelserne til, hvis det er
nødvendigt.

15

