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KAPITEL 3
LUK 2,8-14; DEN STORE MESTER, KAP.4.

Den første
julesang
Hvad gør du, når du oplever noget helt fantastisk? Fortæller du det til andre? Får du
nogensinde lyst til at give dig til at synge?
en nat Jesus blev født var en helt speciel nat for himlens engle. De så
spændte til, da Jesus blev født i stalden. De så, hvordan hans mor Maria
forsigtigt svøbte et tæppe omkring ham og lagde ham i krybben. De
kunne slet ikke holde det for sig selv.
Gud havde lige givet hele
verden sin dyrebare søn i
gave. Det var helt fantastisk!
Men der var overhovedet ingen andre der
vidste det. Der var ikke nogen til at byde den
nyfødte kongesøn velkommen. Englene ville
så gerne dele deres
store glæde med
nogen, men der var
Huskevers:
helt stille overalt i
”Alle gode… gaver
Betlehem, for alle
kommer fra oven.“
lå og sov. Men
(JAK 1,17)
de var nødt til
Tema:
at fortælle det
Jesus er Guds dyretil nogen. Hvem
kunne de fortælle det til?
bare gave til os.
Den nat var der nogle
hyrder som lå på en bak-
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keskråning i nærheden af Betlehem og vogtede over deres får. De havde lige ligget og
talt om det store løfte Gud havde givet dem engang for længe siden. De vidste, at Gud
ville sende en frelser, som han havde lovet, og de bad om, at han måtte sende ham
snart.
Pludselig så englene et blændende lys. De havde aldrig før set noget lyse så kraftigt
om natten før, og de blev bange. De hørte en stemme og så op, og foran sig så de en
engel, som stod strålet i lys.
” Vær ikke bange” sagde englen. ”Jeg er kommet for at fortælle jer den glædeligste
nyhed, I nogen sinde har hørt. I nat er jeres Frelser, Kristus, der er Herren, blevet født i
Betlehem. Tag derhen. I vil finde ham svøbt i et tæppe og liggende i en krybbe.”
Og pludselig var himlen lyst op af hundredvis af strålende engle. De sang som hyrderne aldrig havde hørt noget lignende og hyrderne sad forbløffede og kiggede og lyttede.
”Priset være Gud i Himlen, og fred på jorden hos dem, der har hans velbehag”, sang
de.
Englene var så lykkelige over
at dele budskabet om Jesu
fødsel. Deres smukke sang
strømmede fra deres
hjerter, som flød over
af glæde. Det var
glædessang som
takkede for den
underfulde og
dyrebare gave,
at Gud havde
sendt sin søn
til os.
Og det var den
allerførste julesang.
I dag synger vi
stadig sange om
Jesu fødsel og vi
takker Gud for hans dyrebare gave. At han sendte sin egen søn, Jesus, til os.
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Leg og lær
O N SDAG

L Ø R D AG

Læs bibelhistorien sammen. Øv huskeverset
hver dag på følgende måde:

Hjælp dit barn med at lave et får, der kan
minde jer om bibelhistorien. Klip en lang
oval krop, en lille trekant til hoved og fire
lange tynde rektangler til benene. Sæt stykkerne sammen og lim vat ovenpå. Tegn
øjne, næse og mund med en sort tusch.
Sig Jesus tak for hyrderne, som tilbad og
lovpriste Jesus, da han blev født.

Alle gode gaver
(lad som om I holder en gave)
kommer fra oven
(peg op)
Jak 1,17.
(luk håndfladerne sammen og
åben igen, som en bog)

T O R SDAG

Klip en kæde af engle i papir som kan minde dit
barn om, at englene sang ved Jesu fødsel. (Fold et
stykke papir mange gang og tegn omridset af en
engel forrest. Klip rundt om det. Vær forsigtig med
ikke at klippe alt væk der, hvor papiret er foldet. Fold
papiret ud og vis dit barn den fine kæde af engle.)
Sig Jesus tak for englene som passer på og ser efter
os, ligesom de så efter Jesusbarnet.

S Ø NDAG

Hjælp dit barn med at give sin engel fra
Bibelklubben/sabbatskole til én, som ikke var til
gudstjeneste i dag, for at minde den person om, at
Jesus er Guds dyrebare gave til os.
Hjælp dit barn med at fortælle eller læse bibelhistorien for denne person og bed for ham/hende i dag.

F R E DAG

Tal sammen om dit barns fødsel, vis billeder og fortæl, hvor det blev født. Syng evt.nogle sange om
Jesu fødsel sammen. Tak Gud for Jesus og for den
glæde dit barns fødsel har fyldt jeres liv med.

M ANDAG

Hjælp dit barn med at lave en gave som det kan
give til én I kender. Hjælp det med at fortælle denne
person om, at Jesus er Guds dyrebare gave til os. Tak
Gud, fordi han sendte sin dyrebare søn, Jesus, til os.

T I R S DAG

Hjælp dit barn med at læse billederne i bibelhistorien og tælle hvor mange; hyrder, får, engle og engle
der er, samt hvor mange dyr der er i stalden. Tak
Jesus fordi han har skabt dyrene.
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