LEKTIE
År B
1. kvartal
Lektie 4

Hyrderne og
Jesusbarnet
Ugens tekst og referencer:
Luk 2,15-20.
Den Store Mester, kap.4.

Huskevers:
”Herren har gjort store ting mod os.“ (Sl 126,3)

Hovedformålet er, at børnene…
Ved, at de kan tilbede Gud for den gave han sendte os, da han lod Jesus føde.
Føler taknemmelighed over, at Jesus kom ned til jorden for at være sammen med os.
Viser det, ved at fortælle andre om Jesus.

Tema:

Vi tilbeder Jesus, når vi fortæller andre om ham.

Parat til at undervise
Bibelhistorien kort fortalt
En nat viser en engel sig for hyrderne
og deler den vidunderlige nyhed med
dem, at Jesus er blevet født. Den fortæller også, hvordan hyrderne kan finde
ham. Hyrderne beslutter sige for at tage
hen til stalden for at se Jesusbarnet med
deres egne øjne. De finder ham svøbt og
liggende i en krybbe, lige nøjagtigt som
englen har beskrevet for dem. De tilbeder
ham og går så tilbage til deres marker
for at vogte fårene, men fortæller alle på
deres vej om, hvad de har set og hørt
den nat. Maria er forundret. Hun ved, at
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hun aldrig vil glemme denne nat og at
hun en dag vil fortælle Jesus om det.
Dette er en historie om…
Når vi virkelig tror på, at Jesus er vores
frelser vil vi også få lyst til at dele denne
gode nyhed med andre ligesom hyrderne
gjorde det. Ved at acceptere og erkende
at han er vores frelser, tilbeder vi Jesus. En
anden måde at tilbede ham på, er ved at
fortælle andre om ham.

Til læreren
”På de marker, hvor David havde løbet

4
Programoversigt
Program

Minutter

Aktiviteter

Materialer

Velkomst
1

Leg og lær
aktiviteter

max
10 min.

A. Musikalsk sammenspil
B. Universets konge
C. Takkeflag

*
2

3
4

Små tøjdyr - gerne et lam, musik – cd
eller spil selv
Guld eller sølv papirstrimler, glitter,
lim eller tape, stjerneklistermærker,
Almindeligt papir, pinde, blyanter
eller køkkenruller, farvekridt, limstifter

Sang og bøn

max
10 min.

*Sang og bøn kan bruges når
som helst i programmet

Bibelhistorie

max
20 min.

Oplev bibelhistorien

Babydukke, udklædningstøj fra bibelsk tid, englekostumer

Huskeverset

Bibel

Forstå
bibelhistorien

max
15 min.

Sig videre

Ingen

Brug
bibelhistorien

max
15 min.

Hvem vil I fortælle til?

Kopi af hyrden (se bag i hæftet) til
hvert barn, tuscher og sakse.

med sin fåreflok som dreng, lå der stadig
hyrder og holdt vagt over deres får. I de
stille perioder af natten faldt snakken på
den frelser, som Gud havde lovet ville
komme, og de bad sammen til Gud om,
at efterfølgeren til kong Davids trone
snart måtte komme…“
”Mens de hører disse ord [englenes]
fyldes hyrderne af tanker om herlighed
og pragt. Frelseren er kommet til Israel!
Magt, ophøjelse og triumf kan beskrive
forestillingen om hans komme. Men
englen må forberede dem på, at de må
anerkende deres konge i fattigdom og
ydmyghed.“
”Den himmelske budbringer havde

beroliget dem. Han havde fortalt dem,
hvordan de kunne finde Jesus. Med omsorgsfuld hensynstagen til deres menneskelige svagelighed, havde ham givet
dem tid til at vænne sig til den guddommelige stråleglans…“
”På hjemvejen [fra stalden] fortalte de
[hyrderne] i deres glæde, til alle, hvad de
havde set og hørt.“ (Den Store Mester kap.
4).

Forslag til dekoration
Tilføj hyrderne på marken til jeres
Betlehemsopsætning.
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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. Musikalsk sammenspil
Medbring:
• Små tøjdyr gerne et lam
• musik – cd
eller spil selv

Sig: I dag skal vi lege en leg. Vi skal alle sammen sidde ned i en rundkreds. Når musikken spiller, kaster vi forsigtigt vores tøjdyr til hinanden. Når musikken stopper skal den person, som sidder med lammet,
sige noget om Jesus. Hvad kunne man f.eks. sige om Jesus? (At han blev
født i en stald, at hans mor hed Maria osv.) Sig: Det var rigtig godt, nu har vi
nogle ideer. Lad os lege legen nu.
Tilbagemelding
Giv børnene tid til at svare mens du spørger: Lærte I noget nyt om Jesus?
Hvad lærte I, som I ikke vidste i forvejen? Hvad kan I fortælle andre om
Jesus? Har I lyst til at fortælle andre om Jesus? Når vi fortæller andre
om Jesus tilbeder vi ham og det gør ham glad.
I dag er vores tema:

Sig det med mig.
Medbring:
• Guld eller
sølv papirstrimler
• Glitter
• Lim eller
tape
• Stjerneklistermærker
• Skabeloner
til papir stjerner
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Vi tilbeder Jesus, når vi fortæller andre om ham.

B. Universets konge
Sig: Jesus havde ikke kongekrone på, da han lå i krybben, men han er
universets konge sammen med Gud. Fordi vi er hans børn, hans sønner
og døtre, skal vi få lov at dele hans krone med ham, når vi en dag er
sammen med Jesus i himmelen. Kunne I tænke jer at bære en krone?
(ja)
Sig: Lad os lave en papirskrone for at minde os om, at Jesus er vores
konge også selvom han blev født i en stald. Få dine voksne hjælpere til at
hjælpe børnene med at lave konge og prinsessekroner.
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Tilbagemelding
Giv børnene tid til at svare, mens du siger: I ligner alle sammen Guds små
kongesønner og døtre med jeres kroner på. Kunne I lide at lave dem?
Hvad vil I fortælle om jeres krone, hvis nogen spørger til den? Hvad vil
I fortælle om Jesus? Når vi fortæller andre om Jesus gør vi ham glad.
Det er en måde at tilbede ham på. Vores tema for i dag fortæller os at:
Vi tilbeder Jesus, når vi fortæller andre om ham.
Sig det sammen med mig.

C. Takkeflag
Sig: Nu vil vi lave et takkeflag som vi kan vise for andre og fortælle
dem om Jesus. Tegn noget, som Jesus har gjort for jer, på den ene side
af flaget. Tegn et billede af det lille Jesusbarn på den anden side. Giv
børnene tid til at lave flagene og lad de voksne hjælpe til hvor det er nødvendigt,
specielt når papiret skal limes på stangen. Når børnene er færdige, sig så: Lad os
vifte vores flag for hinanden og synge lovsange for Gud. Udvælg nogle
sange børnene kan godt.

Medbring:
• Almindeligt
papir
• Pinde, blyanter eller køkkenruller
• Farvekridt
• Limstifter

Tilbagemelding
Giv børnene tid til at svare, mens du spørger: Kunne I lide at synge om Jesus?
Hvad er jeres yndlingssange? Når vi synger lovsange tilbeder vi Jesus.
Hvilken sang ville I vælge at synge for jeres ven eller for jeres familie?
Er det én måde man kan fortælle andre om Jesus på? Hvem vil du fortælle om Jesus i dag? Husk på at:
Vi tilbeder Jesus, når vi fortæller andre om 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
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)
Nu glædens flag
Mission
Brug historien fra Børnenes missionshistorie eller en anden historie, som du har
mulighed for at bruge. Sig: Vi tilbeder Jesus når vi fortæller andre om ham.
Vi ved, at missionærerne ude i andre lande også er taknemmelige for Gud.
Kollekt
Vi tilbeder Jesus når vi fortæller andre om ham.
Fordi han elsker os, og vi elsker ham, overlader vi vores gaver til ham.
Sig (og lad børnene gentage efter dig): Tak Jesus, fordi vi har mulighed for at
give gaver der kan hjælpe mennesker i andre lande og i hele verden. Amen.
Bøn
Opfordrer børnene til bede små korte takkebønner til Jesus fordi han er kommet ned til jorden for at være vores ven og passe på os. Slut af med en enkel
bøn hvor du takker Gud for hans kærlighed og omsorg.

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

Oplev bibelhistorien
Sceneopsætning
Brug staldopsætningen som scene.
Rolleliste:
• Maria
• Josef
• Hyrder
• Engle
Udvælg børn til at spille Maria og Josef.
Del resten af børnene op til enten at være
engle eller hyrder. Klæd jer ud i bibelsk
tid tøj. Opmuntrer børnene til at spille
med på historien, når du læser den højt.
Hjælp dem, hvis det er nødvendigt.
Historien starter med Maria, Josef og
dukken i stalden.
Læs eller fortæl historien
[Hyrderne sidder i en kreds.] På en bjergside lidt udenfor Betlehem lå nogle hyrder og passede på deres får. De snakkede
sammen om det løfte Gud havde givet
for mange år siden om, at han ville sende
en ny konge til jorden.
[En engel træder frem med armene løftet
i vejret.] Pludselig viser der sig et blændende lys på himlen. Hvor blev hyrderne
bange! [Hyrderne holder sig for øjnene med
hænderne, for at beskytte mod det voldsomme lys.] Men de blev ovenud lykkelige, da de hørte englens budskab: ”Vær
ikke bange. Jeg er komet for at fortælle
jer den glædeligste nyhed, I nogensinde
har hørt, og det angår både jer og hele
folket. I nat er jeres Frelser, Kristus, blevet
født i Betlehem.“(Luk 2,10-12, Bibelen på
hverdagsdansk).
Hyrderne kiggede på hinanden ”kan
det virkelig være sandt?“ spurgte de.
”Har Gud virkelig sendt den frelser, som
han lovede for så længe siden?“
Englen fortsatte; ”Dette er beviset: I
skal finde et lille barn, svøbt i et tæppe
og liggende i en krybbe.“[Alle engle kommer frem.] Og pludselig lyste hele himlen

op af flere hundrede engle der kom og
sluttede sig til den ene engel, og luften
gav genlyd af deres sang:
”Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!“
Da englene havde sunget det, trak de
sig tilbage til himlen. [Englene bevæger
sig langsomt væk.] Og lyset blev svagere
og svagere jo længere de kom væk og
til sidst lignede det strålende kor blot en
almindelig stjerne på den mørke nattehimmel.
Og så var natten stille igen, på bjergskråningen uden for Betlehem. Hyrderne
vendte sig til hinanden.
”Jeg tror på det“, sagde en.
”Jeg tror vi skal undersøge det selv“,
sagde en anden.
”Det tror jeg også“, sagde en tredje.
”Lad os gå til Betlehem og se, hvad
der er sket, om det virkelig er sådan, som
englen fortalte os“.
[Hyrderne rejser sig op og går over til
stalden.]
Så skyndte de sig af sted mod
Betlehem.
Det var stadig nat, da hyrderne nåede
frem til stalden og dér fandt de Maria,
Josef og det lille Jesusbarn i krybben,
præcis som englen havde sagt.
De tænkte på englens ord: ”I nat er
jeres Frelser blevet født“ og de vidste, at
dette lille barn kom fra Gud. De knælede
stille ned og tilbad barnet.[Hyrderne knæler.]
Hyrderne tog snart af sted igen for at
komme tilbage til deres får.
Mens de gik tilbage mod bjergskåningen, lovpriste de Gud for alt det de havde
fået lov til at se og høre den nat. Og alle
de mødte på vejen fortalte de om Jesus,
verdens frelser, som de havde fået lov til
at møde.

Medbring:
• Babydukke
• Udklædningstøj, som ligner
det, man brugte på Bibelens
tid.
• Englekostumer

Tilbagemelding
Giv børnene tid til at svare og spørg:
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Huskevers –
Medbring:
• Bibler

Hvad ville I have gjort, hvis I havde
været én af hyrderne og hørte englenes sang? Hvad gjorde hyrderne?
Hvad gjorde de på vejen hjem, efter
de havde set Jesus? (De fortalte alle de
mødte om Jesus.) Hvorfor gjorde de
det? (Fordi de var så lykkelige over det.)
Fortæller folk stadig andre om Jesu
fødsel i dag? Vil I fortælle andre
om ham?

Huskeverset

Husk temaet i dag:

Slå op til Sl 126,3 og sig: Her finder vi huskeverset i Guds Ord, Bibelen. Læs verset
højt og lær børnene verset med følgende
fagter:
Herren

(peg op)

har gjort store ting

(løft armene højt
op i vejret)

mod os.

(peg på jer selv
og på hinanden)

Sl 126,3

(saml håndfladerne og åben
dem igen, som
en bog)

Vi tilbeder Jesus, når vi fortæller andre om ham.

Sig det med mig.

Gentag verset indtil børnene kan det
udenad.

3

Forstå bibelhistorien

Sig videre
Del børnene op i tre lige store grupper;
en englegruppe, en hyrdegruppe og en
gruppe af de mennesker som hyrderne
mødte på vejen tilbage efter at have set
Jesusbarnet. Send grupperne ud i forskellige dele af lokalet. Mind børnene
om historien og spørg: Hvem fortalte
hyrderne om Jesusbarnet til? (alle de
mødte på vejen tilbage) Hvem fortalte
disse mennesker om Jesus til? (andre
mennesker i byen og på landet).
Lad os lege en leg vi kalder ”Sig
videre“. Hver engel udvælger en
hyrde som de går over og siger
”Den gode nyhed er, at Jesus er blevet født“ til. Derefter skal hyrderne
går over til gruppen af mennesker
og fortælle det samme videre.
Gruppen af mennesker skal finde
de voksne hjælpere og sige det
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samme videre til dem. Bliv ved indtil
legen er slut og alle har fået budskabet.
Tilbagemelding
Giv dem tid til at svare, når du spørger:
Hvad synes I om at fortælle andre
om Jesus? Var det let eller svært
at gøre? Hvorfor var det let at fortælle til andre herinde? Ville det
også være let at fortælle til andre,
som ikke er her fra vores gruppe?
Hvorfor? Vil I gerne fortælle andre
om Jesus?
Husk vores tema:
Vi tilbeder Jesus, når vi fortæller andre om ham.

Sig det med mig.
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Brug bibelhistorien

Hvem vil I fortælle til?
Sig: Da hyrderne hørte om
Jesusbarnets fødsel, gik de afsted
med det samme for at se ham. På
vejen hjem derfra igen fortalte de
alle de alle de mødte, både om englenes sang og om Jesu fødsel. Kan
I komme i tanke om nogle mennesker, I gerne vil fortælle om Jesus?
(mor, far, familie, legekammerater, venner fra skolen eller andre).
Sig: Lad os bruge vores billeder af
hyrderne til at fortælle andre om
det, vi gerne vil dele med dem om
Jesus. I kan male den med smukke
farver, eller I kan skrive ordene
”Jesus er født“ hen over den. I kan
få en voksen til at hjælpe jer med
at skrive navnet på den person, I
gerne vil give hyrden til, bag på billedet. Giv dem tid til alle at blive færdige
med deres hyrder.

Tilbagemelding
Sig: Hvem vil fortælle os andre om
den person, som de giver deres
hyrde til? Lad børnene dele deres
historier med hinanden.
Sig: Det er alle sammen nogle
gode personer I har valgt at fortælle om Jesus til. Når I giver dem jeres
billeder, så husk at fortælle dem, at
”Den gode nyhed er, at Jesus er blevet født“.. Lad os øve os på at sige
det. Hvis nogen har valgt en anden
fra sabbatskolen at fortælle det til,
kan I demonstrere det med dem.

Medbring:
• Kopi af hyrde
til hvert barn
(se bag i hæftet)
• Tegnegrej
• Tuscher
• Sakse

Og denne uge skal vi huske:
Vi tilbeder Jesus, når vi fortæller andre om ham.

Sig det med mig endnu en gang.

Afslutning
Få børnene til at gentage efter dig og sig: Kære Gud, tak,
fordi du har givet det mest værdifulde gave du har,
Jesus. Hjælp os til at fortælle andre om ham. 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

Hyrderne og Jesusbarnet
Ugens tekst
og referencer
Luk 2,15-20.
Den Store Mester
kap. 4.

Huskevers
”Herren har gjort
store ting mod os.“
(Sl 126,3)

Tema
Vi tilbeder Jesus, når
vi fortæller andre om
ham.
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Har du nogensinde ønsket dig noget specielt, f.eks. en helt bestemt gave til din fødselsdag
eller andet? Fik du det, du ønskede dig?

Natten var ligesom alle andre nætter
plejede at være, i begyndelsen af natten!
Hyrderne holdt øje med deres får på marken, på en bakkeskråning tæt ved den lille
by Betlehem. De talte sammen om det
specielle løfte Gud havde givet dem for
længe siden om, at der ville komme en
ny konge til jorden. Ville Gud mon sende
den konge snart?
Pludselig var der et stort blændende lys
foran dem på himlen. Hvor blev hyrderne
bange. Men da de hørte englens budskab, blev deres frygt
til begejstring. ”Vær
ikke bange. Jeg er kommet for at fortælle jer
den glædeligste nyhed,
I nogensinde har hørt,
og det angår både jer
og hele folket. I nat er
jeres Frelser, Kristus,
blevet født i Betlehem.“
Hyrderne kiggede
på hinanden. ”Kan det
virkelig være sandt?“
spurgte de. ”Har Gud
virkelig sendt den frelser, som han lovede for
så længe siden?“
Englen fortsatte;
”Dette er beviset: I skal finde et lille barn,
svøbt i et tæppe og liggende i en krybbe.“ Og pludselig lyste hele himlen op af
flere hundrede engle der kom og sluttede
sig til den ene engel, og luften blev fuld
af deres sang:
”Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!“

Da englene havde sunget det, trak de
sig tilbage til himlen og lyset blev svagere
og svagere jo længere de kom væk og
til sidst lignede det strålende kor blot en
almindelig stjerne på den mørke nattehimmel.
Og så var natten stille igen, på bjergskråningen uden for Betlehem. Hyrderne
vendte sig til hinanden.
”Jeg tror på det“, sagde en.
”Jeg tror vi skal undersøge det selv“,
sagde en anden.
”Det tror jeg også“,
sagde en tredje. ”Lad
os gå til Betlehem og
se, hvad der er sket,
om det virkelig er
sådan, som englen fortalte os“.
Så skyndte de sig af
sted mod Betlehem. ”I
en krybbe“ havde englen sagt. Alle hyrder
vidste, at krybber kun
var noget man havde i
en stald eller lade, som
var der hvor dyrene
boede. Dem der passer
på dyrene, lægger hø
frem i krybben, som
dyrene spiser af.
Det var stadig nat, da hyrderne nåede
frem til stalden og dér fandt de Maria,
Josef og det lille Jesusbarn i krybben, præcis som englen havde sagt.
De tænkte på englens ord: ”I nat er
jeres Frelser blevet født“ og de vidste, at
dette lille barn kom fra Gud. De knælede
stille ned og tilbad barnet.
Hyrderne tog snart af sted igen for
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at komme tilbage til deres får. På tilbagevejen standsede de alle de mødte for
at dele den fantastiske nyhed de havde
været vidne til; at de havde set Jesus,
verdens Frelser. Da de nåede tilbage på
deres bjergskråning takkede og lovpriste
de Gud for det, de havde fået lov til at
høre og se, og lang tid efter talte de stadig om den nat. De fortalte om den til
alle der ville høre om det. Om englenes

besøg, om deres vidunderlige sang og
om Jesusbarnet, som de havde fundet liggende i krybben.
Maria og Josef var forundrede. Det
havde været en vidunderlig nat. Maria
vidste hun aldrig ville glemme hyrdernes
besøg og at hun en dag ville fortælle
Jesus om denne nat.

Leg og lær
Lørdag
Læs bibelhistorien sammen. Øv huskeverset hver dag på følgende måde:
Herren

(peg op)

har gjort store ting (løft armene højt op i vejret)
mod os.

(peg på jer selv og på hinanden)

Sl 126,3

(saml håndfladerne og åben dem
igen, som en bog)

Søndag
Hjælp dit barn med at
forære hyrden, som de har
farvelagt i Bibelklubben/
sabbatskolen, til en og
fortælle ham/hende om
hyrderne og englene. Hjælp
dit barn med at tegne et glad
ansigt på bagsiden af hyrden for
at fortælle, at dit barn er glad for
at kunne dele det glade budskab!
Mandag
”Læs“ billederne fra bibelhistorien sammen med dit barn og
lad ham/hende fortælle dig historien. Hjælp dit barn med at
finde ud af hvem og hvad de forskellige mennesker og dyr er
og tæl dem sammen.

Tirsdag
Hyrderne hørte
englenes sang.
Syng nogle af dit
barns yndlingssange
sammen. Mind ham/
hende om, at vi tilbeder
Jesus når vi synger om
ham.
Onsdag
Arranger en kasse som er stor nok til, at dit barn kan ligge i
den, og fyld den med hø, halm eller græs. Lad dit barn ligge i
den og forestille sig hvordan det var at være Jesusbarnet. Læg
derefter dit barn i hans/hendes egen seng og snak om forskellen mellem de to senge. Hvilken seng kan dit barn bedst lide?
Hjælp dit barn med at takke Jesus for den behagelige seng
han/hun har at sove i.
Torsdag
Hjælp dit barn med at sortere i hans/hendes ting og
udvælg noget tøj, legesager, tæpper eller andet som
han/hun kan give til et andet børn, som vil have
glæde af det Syng en sang om at dele og tak Jesus
for, at I har det så godt, at I har ting at dele ud af.
Fredag
Læs Luk 2,8-20 sammen i aften til jeres familieandagt. Lad
dit barn vise billederne fra bibelhistorien frem, når I læser om
englene og hyrderne.
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