LEKTIE
År B
1. kvartal
Lektie 2

Den første jul
Ugens tekst og referencer:
Luk 2,1-7.
Den Store Mester, kap. 4.

Huskevers:
”Tak Gud for hans … gave.“ (2 Kor 9,15)

Hovedformålet er, at børnene …
Ved, at Jesus kom fra himlen og lod sig føde i en stald.
Føler forundring over at Jesus var villig til at forlade himlen for at blive født i en stald.
Viser det, ved at sige Jesus tak for, at han kom ned til os på jorden.

Tema:

Vi tilbeder Gud, når vi siger Ham tak for, at han sendte Jesus til jorden.

Parat til at undervise
Bibelhistorien kort fortalt
Josef og Maria rejser fra deres hjem til
Betlehem. Maria er gravid og kan føde
når som helst. Da de når til Betlehem og
forsøger at leje et værelse, får de at vide
der ikke er plads på hotellet, men at de
kan få lov at sove i laden. Så Jesus bliver
født i en stald, et sted, hvor dyr holder til.
Hans mor svøber ham i et tæppe og
lægger ham i krybben fordi det er den
eneste seng de kan finde. Maria og Josef
er lykkelige over, at den lille Jesus er født.
Det er vi også.
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Dette er en historie om…
Vi fyldes af ærefrygt og forundring når
vi tænker på den vidunderlige gave Gud
gav os, da han sendte sin enestes søn til
jorden for at leve og dø for os. Derfor tilbeder vi faderen og sønnen for det offer
de gav for os. Hvis vi er oprigtigt taknemmelige, tilbeder vi dem igen ved at
fortælle andre om den vidunderlige gave
det var.

Til læreren
”Betlehemshistorien er et uudtømmeligt
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Programoversigt
Program

Minutter

Aktiviteter

max
10 min.

A. Baby central

Materialer

Velkomst
1

Leg og lær
aktiviteter

B. Hvad kan babyer?
C. Syng om Jesusbarnet
D. Julebog (eventuelt)

*
2

3
4

Babytøj, sutteflaske, bleer, babymad,
sut, rangle, babydukker, barnestol,
klapvogn, tæpper, billeder af babyer
og babyting limet på karton
(Ingen)
En babydukke til hvert barn (eventuelt)
Bog med historier om Jesu fødsel

Sang og bøn

max
10 min.

*Sang og bøn kan bruges når
som helst i programmet

Bibelhistorie

max
20 min.

Oplev bibelhistorien

Bibelsk tid udklædning

Huskeverset

Bibel

Julekort

Karton, tegnegrej, evt. glitter, sakse

Forstå
bibelhistorien

max
15 min.

Brug
bibelhistorien

max
15 min.

emne. Den er ”dyb af Guds rigdom og
visdom og kundskab!“(Rom 11,33). Vi
forundres over det offer frelseren bragte,
at han var villig til at udbytte sin himmelske krone med krybben og tilbedende
engles selskab med staldens dyr. Overfor
dette står den menneskelige stolthed og
indbildskhed irettesat. Alligevel var dette
blot begyndelsen på hans vidunderlige
redningsaktion…
”Guds gav sin eneste søn for at livets
vej kunne gøres sikker for vores små.

Dette er kærlighed.“ (Den Store Mester,
kap. 4.)

Forslag til dekoration
Som foregående uge. Læg en dukke i
krybben.
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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. Baby central
Medbring:
• Babytøj
• Sutteflasker
• Bleer
• Babymad
• Sutter
• Rangler
• Babydukker
• Barnestol
• Babyslynge
• Klapvogn
• Tæpper
• Billeder af
babyer og
babyting
limet på karton

Stil tingene et sted hvor børnene kan undersøge og lege med dem. Du kan også
bruge billeder af babyer og babyting limet på kartonstykker, som børnene kan
kigge i og snakke om.
Spørg: Hvem kan fortælle mig noget om babyer? Få børnene til at
fortælle om det de kender til og ved om nyfødte babyer. (De græder og
kan ikke gå, snakke, lege o.l. De sover meget. Man skal passe meget på hvordan
man holder dem, osv.)
Tilbagemelding
Giv børnene tid til at kommentere, når du siger: I ved meget om babyer.
Hvem har en baby hjemme? Kunne I tænke jer at have en baby hjemme
i jeres hus? Hvordan er det at vente på en baby? (Det er svært at vente,
man er nødt til at gøre sig klar osv.) Vis mig nogle ting, som man har brug
for når man får en lille ny baby. (Børnene snakker om de ting der ligger
fremme.) I dag skal vi lære om en baby, som blev født for meget lang
tid siden. Hvem tror I det er? Kan I fortælle mig noget om baby Jesus?
(Måske ved børnene, at han blev født i en stald og han lå i en krybbe i stedet for
en seng.) Det var meget anderledes dengang. Er I glade for, at Jesus
blev født? Det er jeg. Og det fortæller vi i vores huskevers i dag, når vi
siger:
Vi tilbeder Gud, når vi siger ham tak for, at han sendte Jesus
til jorden.
Sig det med mig.

Medbring:
• En babydukke til hvert
barn (eventuelt)
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B. Hvad kan babyer?
Sig: Babyer kan ting som man ikke kan, når man bliver ældre. Lad os
snakke om hvad babyer kan og ikke kan, og skiftes til at vise det for
hinanden. (Babyer kan vræle, sove, spise, vende sig. Børn kan opføre sig som
babyer…)
Sig: Kan I også vise mig nogle ting som I kan, som babyer ikke kan
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gøre. (Babyer kan ikke gå, snakke, løbe, spise selv, gå i skole, læse, skrive, tegne
osv. Lad børnene vise nogle af tingene.)
Sig: Hvad tror I baby Jesus kunne lige efter han var blevet født og lå i
stalden? (græde, sove, spise osv.)
Tilbagemelding
Sig: Babyer er en vidunderlig gave, men de har brug for, at der er
nogen der tager sig af dem. Selvom I er ældre, har I også stadig brug
for, at der er nogen der tager sig af jer. Hvem tager sig af jer derhjemme? Det er rigtigt. De gør meget for jer og passer på jer. Vi kan takke
dem for, at de passer på os. Hvem tror I tog sig af Jesusbarnet? Hvem
tror I der passer på ham og ser ned til ham fra himlen? Hvem sendte
Jesus ned til os? Lad os huske på, at:
Vi tilbeder Gud, når vi siger ham tak for, at han sendte Jesus
til jorden.
Sig det sammen med mig.

C. Syng om Jesusbarnet
Sørg for alle børn har en babydukke, hvis du har mulighed for det. Lad ellers børnene skiftes til at holde og passe på en babydukke.
Sig: Jeg er sikker på Josef og Maria sang for Jesus, da han var en lille
baby, nøjagtig ligesom jeres mor og far sang for jer da I var små og
stadigvæk synger for jer nu, hvor I er større. Vi kan lide at synge, ligegyldig hvor store vi bliver. Hvilke sange kan I lide at synge, som handler om Jesus? (Få børnene til at fortælle hvilke sange der er deres favoritter.) Sig:
Det er nogle rigtig gode sange. Syng evt. en af dem.
Tilbagemelding
Sig: Det lød meget smukt. Når vi synger sange om Jesus, tilbeder vi
ham. Kan I lide at synge sange om Jesus? Er I glade for, at Jesus kom
ned til jorden? Lad os huske at sige Gud tak for, at han sendte Jesus
som lille baby til os på jorden.
Husk at:
Vi tilbeder Gud, når vi siger ham tak for, at han sendte Jesus
til jorden.
Sig det sammen med mig.

Medbring:
• Bog med
historier om
Jesu fødsel

D. Julebog
Find en af de smukke bøger der er udgivet med historier og billeder der fortæller
om Jesu fødsel og læs den højt for børnene.
Tilbagemelding
Sig: JESUS ER GUDS DYREBARE GAVE TIL OS, han kom jo for at blive
vores ven, så vi kan komme med ham op til himlen.
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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
Velkommen til lille, velkommen til stor (Syng og mal, nr. 56)
Gud har givet os stemmen (Syng og mal, nr. 10)
Jeg elsker at synge og spille (Syng og mal, nr. 21)
Tak, Jesus, at dit rige er for børn (Syng og mal, nr. 52)
I nat blev Jesusbarnet født (Syng og mal, nr. 22)
Se den lille Jesus der (Syng og mal, nr. 48)
Mission
Sig: Vi kender missionærer i andre lande som også er taknemmelige
overfor Gud. Brug en historie fra Børnenes missionshistorie eller en anden
historie, som du har mulighed for at bruge. Vores missionshistorie i dag er
______________________.
Kollekt
Sig: Vi giver vores gaver til ham, fordi han elsker os, og vi elsker
ham. I dag går vores indsamling til______________________________.
Få børnene til at gentage efter dig når du siger: Tak Jesus, fordi vi kan
give vores gaver og kan hjælpe andre mennesker i verden med dem.
Amen.
Opmuntrer børnene til, både i dag og resten af dette kvartal, at udtrykke deres
tak til Jesus sammen med dig i bøn. Slut af med en enkel bøn efter to eller tre
bønner fra børnenes side. Sig Gud tak for den gave han har givet jer gennem
Jesus.

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

Oplev bibelhistorien
Scenen
Staldudsmykningen i rummet gør det ud
for scenen. Indret derudover et specielt
sted i rummet til ”hotel“.
Rolleliste
Rejsende til Betlehem (som går udmattede ind i Betlehem og til hotellet
efter et værelse).
Krovært (Byder gæsterne velkommen.
Senere, da Josef og Maria kommer, ryster
han på hovedet og siger, at der ikke er
plads men peger hen mod stalden.)
Maria og Josef
Klæd alle børnene ud i passende udklædningstøj. Udvælg to drenge og en pige til
at spille kroværten, Josef og Maria. Resten
kan være rejsende til Betlehem, som også
skal have et værelse. Lad en anden voksen hjælpe børnene med rollerne, mens
du læser eller fortæller historien højt.

Læs eller fortæl historien
Betlehem var en larmende og travl by.
Der var overfyldt med folk i de små gader
og de var alle sammen meget trætte.
Kong Herodes havde givet ordre til, at
der skulle være folketælling af alle som
boede i landet. Hver mand og hans familie, måtte tage til den by, hvor manden
var blevet født, for at blive talt. Josefs familie var fra Betlehem, så der var han og
Maria nødt til at tage hen.
Maria og Josef havde rejst i lang tid for
at nå til Betlehem. De boede normalt i
Nazaret, men ligesom alle andre mennesker i den lille by Betlehem, var de
kommet dertil for at blive talt. Byen var
overfyldt med mennesker, som skulle tælles der. Det havde været en meget lang
rejse og Maria og Josef var trætte. Maria
var højgravid og hun kunne føde hvornår
det skulle være.
Maria og Josef fandt hotellet og for-

søgte at få et værelse at sove i den nat,
men værten rystede på hovedet. De var
kommet for sent. Der var mange gæster
i Betlehem, som var kommet før dem, og
der var ikke flere værelser tilbage at leje i
det lille hotel i Betlehem.
Værten fik ondt af Maria og Josef. Han
kunne se hvor træt Maria var og han ville
rigtig gerne hjælpe dem, også selvom
hans hotel var helt fyldt op. Derfor foreslog han, at de kunne overnatte i hans
stald, det sted hvor markens dyr stod.
Josef og Maria lavede senge til sig selv i
høet og der blev Marias baby født.
Hun svøbte sin nyfødte søn i et tæppe
og krammede ham tæt ind til sig. Så
lagde hun ham i en krybbe, der var fyldt
med hø, som var dyrenes mad. Det var
den eneste seng hun kunne finde til ham,
og der sov han, mens hans mor hvilede
sig. Maria og Josef elskede deres nye
baby meget højt.
Men Marias søn var ikke bare en hvilken som helst baby. Det var Jesus, himmelens prins! Han var kommet til jorden
for at blive født som en baby ind i verden, for at han kunne vise os hvem Gud
virkelig er.
Han var taget væk fra herlighed og
pragt for at lade sig føde i en stald og
sove i en seng af hø.

Medbring:
• Bibelsk tid
udklædning

Tilbagemelding
Giv tid til at børnene kan svare når du
spørger: Hvordan ville I have det,
hvis I skulle forlade jeres hjem og
tage et helt andet sted hen og bo
uden jeres familier? Hvad nu hvis
det nye sted I skulle bo slet ikke
var lige så flot eller dejligt som det
hjem I havde før? Ville I have lyst til
at tage tilbage til jeres rigtige hjem
med det samme igen? Jesus kunne
have følt sådan, men det gjorde
han ikke. Han kom ned til jorden
fordi han elskede os. Han er grunden til, at vi fejrer jul, fordi han
blev født. Julen handler om Jesus og
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Huskeverset –
Medbring:
• en Bibel

hver jul må I huske på, at han valgte at blive født i en stald for at han
kunne vise os, hvem Gud virkelig er,
og det takker vi ham for.

Huskeverset

Husk temaet i dag:

Tak

Slå op på 2 Kor 9,15 og sig: Her finder vi
huskeverset i Guds Ord, Bibelen. Læs verset højt og vis fagterne imens:
(Klap 5 gange i
hænderne)
Gud
(peg op)
for hans … gave! (lad som om I vugger Jesusbarnet i
armene)
2 Kor 9,15
(luk håndfladerne
mod hinanden og
åben dem igen, som
en bog)

Vi tilbeder Gud, når vi siger
ham tak for, at han sendte
Jesus til jorden.

Sig det med mig.

Gentag verset og fagterne indtil I kan det
udenad.

3

Forstå bibelhistorien

Sig: Jesus kom fra himlen til jorden
for vores skyld. Det er Guds dyrebare gave til os. Ved at gøre noget
for andre, kan vi også give dem en
gave. Hvad kan I gøre som gave for
jeres familie i denne uge? Giv dem
tid til at svare. (F.eks. ved at hjælpe med
at rydde legetøj op, at dække bord, at
lege med eller se efter små søskende,
mens mor får lavet noget andet, osv. )
Vis det I kommer i tanke om I kan
gøre for jeres familier for os, så vi
kan prøve at gætte, hvad det er.
(Lad børnene melde sig til at komme op
og mime deres gave og prøv, om andre
kan gætte det.)
Tilbagemelding
Sig: Gud gav os Jesus, den bedste
gave han kunne og havde. Hvorfor
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gjorde Gud det, tror I? Hvad ville
være den bedste gave I kunne gøre
for jeres familie? Hvornår gør I
det? Har I brug for hjælp til det?
Hvordan har I det med at give
denne særlige gave til den person
i jeres familie? Har I lyst til at gøre
det, sådan rigtig? Hvorfor? (Lyt til
børnenes forslag og forsøg at få dem
til at sige, at de ønsker at gøre det pga.
kærlighed til deres familie, fordi de elsker
dem.)
Lad os huske at sige Gud tak fordi
han gav os Jesus, ligesom huskeverset siger:
Vi tilbeder Gud, når vi siger
ham tak for, at han sendte
Jesus til jorden.

Sig det med mig.
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Brug bibelhistorien

Kort
Klip kort ud i karton til alle børnene i forvejen.
Del tegnegrejet ud. Mind børnene om,
at den bedste gave, Gud kan og har givet
os, er Jesus.
Spørg: Fik I mange julekort med
posten I jeres familie dengang det
var jul? Man kan godt skrive kort
til nogen selvom det ikke er jul. I
dag skal vi lave kort til en ven eller
nabo eller måske én, fra jeres familie. Tænk over, hvem I har lyst til at
give det til, mens I laver det.
Sæt børnene i gang med at dekorere
kortene, og skrive deres navn indeni kortet.

Tilbagemelding
Giv dem tid til at svare, når du siger: I
har lavet nogle virkelig flotte kort!
Har I fundet ud af, hvem I vil give
dem til? Hvorfor har I valgt lige
netop den person? Hvad vil I sige,
når I giver dem kortet? Tror I på,
at Jesus virkelig var den allerbedste
gave Gud kunne give os? Hvorfor?
Hvad har Jesus gjort for jer? Hvad
har Jesus gjort for den person I har
valgt at give kortet til?

Medbring:
• Karton
• Tegnegrej
• Evt. glitter
• Sakse

Og denne uge skal vi huske:
Vi tilbeder Gud, når vi siger
ham tak for, at han sendte
Jesus til jorden.

Sig det med mig endnu en gang.

Afslutning
Få børnene til at gentage efter dig når du beder: Tak Gud,
fordi du sendte Jesus til jorden. Vi elsker ham og vi elsker
dig. 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

Den første jul
Ugens tekst
og referencer
Luk 2,1-7.

Har du nogensinde prøvet at være på en meget lang rejse? Har du prøvet at have brug for
en pause så meget, at du bare havde lyst til at stå op og sove? For meget lang tid siden var
Josef og Maria på en lang rejse til en by der hedder Betlehem. Den rejse ændrede deres liv.

Den Store Mester,
kap. 4.

Huskevers
”Tak Gud for hans …
gave.“ (2 Kor 9,15)

Tema
Vi tilbeder Gud, når
vi siger ham tak for,
at han sendte Jesus
til jorden.
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Betlehem var en larmende og travl by.
Der var fyldt med alt for mange mennesker i de små gader og de var alle sammen meget trætte. De havde rejst i lang
tid for at komme til Betlehem.
Kong Herodes havde udstedt en ordre
om, at der skulle laves noget, der hed en
folketælling, af alle som boede i landet.
Alle mænd skulle tage deres familie
med til den by, hvor de var blevet født,
for at få deres navn skrevet ind i optællingsbogen. Alle disse mennesker var folk,
som skulle tælles og indskrives i den bog.
To af de mennesker var Maria og Josef.
De boede normalt i Nazaret, men ligesom alle andre mennesker i den lille by

Betlehem, var de kommet dertil for at
blive talt, fordi Josefs familie kom fra den
by.
Det havde været en meget lang rejse
og Maria og Josef var trætte. Maria var
højgravid og hun kunne føde hvornår det
skulle være.
Maria og Josef fandt det lille hotel i
byen, som dengang hed et herberg. Men
Maria og Josef var kommet for sent. Der
var mange gæster i Betlehem, som var
kommet før dem, og der var ikke flere værelser tilbage i det lille hotel i Betlehem.
Værten fik ondt af Maria og Josef. Han
kunne se hvor træt Maria var og han ville
rigtig gerne hjælpe dem, så han viste
dem hen til sin stald, hvor dyrene stod.
Josef og Maria lavede senge til sig selv i
høet og dér blev Marias baby født.
Hun svøbte sin nyfødte søn i et tæppe
og krammede ham tæt ind til sig. Han var
så smuk og så dyrebar for hende!
Men Marias søn var ikke en helt almindelig baby. Det var Jesus, himmelens
prins! Han var kommet til jorden for at
blive født som en baby ind i verden, for at
han kunne vise os hvem Gud virkelig er.
Han var taget fra herlighed og pragt
for at lade sig føde i en stald og sove i en
seng af hø. Han havde frivillig byttet livet
med sin himmelske far og englene, for et
sted med køer og æsler. Han var villig til
at forlade himlen for at redde verden fra
sin synd.
Dét er jo grunden til, at vi fejrer jul.
Fordi Jesus blev født. Både når det er jul,
og når det ikke er, må vi huske på, at
Jesus valgte at blive født i en stald og leve
her, for at vise os, hvem Gud virkelig er.
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Leg og lær
Lørdag
Læs bibelhistorien sammen. Øv huskeverset hver dag på følgende måde:
Tak
Gud
for hans … gave!
2 Kor 9,15

(Klap 5 gange i hænderne)
(peg op)
(lad som om I vugger Jesusbarnet i
armene)
(luk håndfladerne mod hinanden og
åben dem igen, som en bog)

Søndag
Hjælp dit barn med at ”læse“ billederne og fortælle bibelhistorien. Syng ”Barn Jesus i en krybbe lå“ eller en anden sang
om Jesusbarnet, når I holder familieandagt. Sig Gud tak for,
at han sendte Jesus til jorden.
Mandag
Fortæl dit barn at Josef og Maria
tog til Betlehem fordi landets leder
ville lave folketælling. Det betyder
at man tæller alle. Hjælp dit barn
med at tælle alle personer I jeres
familie, og nævne deres navne.

som alternativ kigge på billeder af
dyrene i stedet for.)
Onsdag
Bag nogle småkager sammen med
dit barn som er formede som nogle
af tingene fra bibelhistorien (dyr,
krybbe, stald, Maria og Josef). Gem
nogle af småkagerne til i morgen. Del
en småkage og mind hinanden om, at vi tilbeder
Gud, når vi siger ham tak for, at han sendte Jesus til
jorden.
Torsdag
Giv dit barn lov til at invitere en ven med hjem eller tage
over og besøge nogen. Spis nogle af småkagerne sammen
og fortæl historien om Jesusbarnet i krybben. Husk at tilbede
Gud og sige ham tak for, at han sendte Jesus til jorden.
Fredag
Hjælp barnet med at opføre et skuespil om bibelhistorien i aften til jeres andagt. Syng takkesange
til Gud fordi han lod
Jesus komme ned til os
på jorden.

Tirsdag
Tag ud og se et sted hvor dit barn kan se nogle
helt almindelige dyr som går på marken,
ligsom dem der var i stalden hos Jesus.
Snak om hvordan man skal passe på
dyrene og sig Gud tak for dem. (I kan
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