LEKTIE
År B
1. kvartal
Lektie 6

Den vigtigste
og bedste gave
Ugens tekst og referencer:
Matt 1,21-23.
Den Store Mester, kap. 1.

Huskevers:
”I dag er der født jer en frelser.“ (Luk 2,11)

Hovedformålet er, at børnene …
Ved, at Jesus er en dyrebar gave til os.
Føler glæden ved at prise og takke Gud fordi han har givet os Jesus.
Viser det, ved selv at give til familie, venner og dem, der har brug for hjælp.

Tema:

Jesus er Guds bedste gave til os.

Parat til at undervise
Bibelhistorien kort fortalt

Til læreren

Der var rigtig mange mennesker der blev
glade, da Jesus blev født; Maria og Josef,
hyrderne og De Vise Mænd. Vismændene
havde gaver med til Jesus. Vi takker Gud
for den gave Jesus er til os.

”Fra evigheds dage var vor Herre Jesus
Kristus ét med Faderen, Han var ”Guds
billede,“ billedet af hans storhed og majestæt, ”hans herligheds afglans“. Det var
for at åbenbare denne herlighed, at han
kom til vor verden. Til denne jord, der var
formørket af synd, kom han for at åbenbare lyset fra Guds kærlighed, - for at
være ”Gud med os“… Ved at komme for
at tage bolig hos os skulle Jesus åbenbare
Gud for både mennesker og engle….
Vor lille verden er universets lærebog.

Dette er en historie om …
Jesus er Guds dyrebare kærlighedsgave til
alle os. Han kom for at vise os, hvordan
Gud er, så vi kan lære ham at kende, og
få ønsket om frelsen. Han er også vores
frelser. Der findes intet bedre end det.

64

6
Programoversigt
Program

Minutter

Aktiviteter

Materialer

max
10 min.

A. Gaver

Små gaver, papirsposer, tegnegrej

B. At kende nogen

Billede af en dame, billede af Jesus

Velkomst
1

Leg og lær
aktiviteter

*

Sang og bøn

max
10 min.

Bibelhistorie

max
20 min.

2

3

4

*Sang og bøn kan bruges når
som helst i programmet
Oplev bibelhistorien
Huskeverset

En plastikmikrofon eller en skumgummibold
Bibel

Forstå
bibelhistorien

max
15 min.

Den bedste gave

To indpakkede gaver, billeder af Guds
gaver, billede af Jesus, en baby eller
ordet ”Jesus“

Brug
bibelhistorien

max
15 min.

Hvordan er Gud

Billederne fra 3.

Guds vidunderlige, nådige hensigter, den
frelsende kærligheds mysterium, er det
emne, som ”engle attrår at få indblik i,“
og det vil beskæftige dem gennem endeløse tider…. I lyset fra Golgata vil man
se, at den selvfornægtende kærligheds
lov er livets lov for jorden og himmelen,
at den kærlighed, som ikke søger sit eget,
har sit udspring i Guds eget hjerte…. At
kende Gud er det samme som at elske
ham. Hans egenskaber måtte åbenbares

som modsætning til Satans egenskaber.
Denne opgave kunne kun en eneste i
hele universet påtage sig. Kun han, som
kendte højden og dybden af Guds kærlighed, kunne gøre den kendt for andre.“
(Den Store Mester, kap. 1)
Hvordan vil du hjælpe børnene med at
opleve glæden over Jesu gave: frelsen?

Forslag til dekoration
Brug dekorationerne fra sidste gang.
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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. Gaver
Medbring:
• Små symbolske gaver
• Papirs poser
• Tegnegrej

Begynd denne aktivitet med at give hvert barn en lille gave, uden nogen grund og
uden de har gjort sig fortjent til det. Få derefter børnene til at lave en gave selv,
ved at dekorere papirsposerne.
Tilbagemelding
Giv børnene tid til at svare når du spørger: Hvad synes I om at få en gave,
helt uden grund? Hvorfor giver vi hinanden gaver? Hvorfor pakker vi
gaver ind? I kan bruge jeres papirsposer til at putte en gave i og give
det til nogen I holder meget af. Hvad er den bedste gave I nogensinde
har fået? Gud giver os mange gaver, fordi han elsker os. Bibelhistorien
i dag handler om den allerbedste gave Gud har givet til os.
I dag er vores tema:
Jesus er Guds bedste gave til os.
Sig det med mig.

B. At kende nogen

Medbring:
• Billede af
en dame,
børnene ikke
kender
• Billede af
Jesus
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Sig: Er der nogen der kender damen på billedet her? Er der nogen, der
har lyst til, at hun kommer og leger med jer? (lyt til deres svar) Jeg kan
godt forstå, hvis I ikke ved, om I har lyst til at lege med hende…. Men
hvis jeg nu fortæller jer, at hun elsker at lege med børn! Og hun kan
en masse sjove lege! Og hun har altid noget guf med, som man kan
spise bagefter!
Har I SÅ lyst at lege med hende?
Vis billedet af Jesus. Sig: Hvem er det her? Ved I noget om ham? (han var
venlig mod børnene, han gjorde folk raske etc.) Hvordan? (historierne fra Bibelen
fortæller om det)
Dem vi ikke kender eller ved noget om, er det svært at blive venner
med. Derfor var det, at Jesus kom herned til jorden og levede. Han ville
gerne, at vi skulle vide noget om ham, så vi kunne blive venner, så vi
har lyst at komme med ham hjem til himlen en dag.
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I dag er vores tema:
Jesus er Guds bedste gave til os.
Sig det med mig.

Noter
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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
Tre vise mænd (Syng og mal, nr. 54)
Hvad skal jeg ønske (Syng og mal, nr. 17)
Ved du, hvorfor glæden er i mig? (Syng med, nr. 14)
Tak, Jesus, at dit rige er for børn (Syng og mal, nr. 52)
Jeg ved at Jesus lever (Syng og mal, nr. 27)
Jesus han ku’ godt li’ børn (Syng og mal, nr. 32)
Mission
Sig: Det er ikke alle mennesker i verden der kender den bedste gave
i hele verden, Jesus, som Gud har givet os. Nu skal vi høre en historie om nogen, som lærer Jesus at kende. Brug Børnenes missionshistorie
eller en anden historie, som du har mulighed for at bruge.
Kollekt
Sig: Gud har givet os den ultimative gave – nemlig Jesus! Vi giver
med glæde hvad vi kan, for at andre kan lære at kende den gave
også.
Bøn
Sig: Lad os bede sammen og sige Gud tak for hans gave til os.
Kære Gud, tak fordi du har givet os den bedste gave i hele verden.
Tak for Jesus. Amen.

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

Noter
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2

Bibelhistorien

Oplev bibelhistorien
Få børnene til at sidde i en rundkreds,
evt. på gulvet.
Sig: Nu har vi hørt nogle gange
om alt det, der skete dengang
det lille Jesusbarn blev født. Kan I
huske at vi hørte om engelen, der
fortalte Jesu mor, at hun skulle
få en lille baby, som skulle hedde
Jesus? Og kan I huske vi hørte om
hyrderne ude på marken, der fik
besøg af englene? (Hvis nogle af børnene gerne vil svare på spørgsmålene,
så ræk dem mikrofonen, og lad dem fortælle historien kort) Kan I huske hvad
englene sang? Kan I også huske,
at de gik hen for at se det lille
Jesusbarn?
Vi hørte også om de tre vise
mænd. Hvordan var det, at de vidste, at det lille Jesusbarn var blevet
født? Hvordan fandt de ham? Hvad
gav de ham?
Hvorfor tror I de alle sammen var
så glade, fordi det lille Jesusbarn
var blevet født? Var det bare fordi
de godt kunne lide små babyer?
Hvorfor var Jesusbarnet en speciel
lille baby? (Guds søn) Men hvis han
var Guds søn, hvorfor syntes Gud
så, at han skulle her ned på jorden
og være? (Han skulle vise mennesker
hvordan Gud er, for det havde de helt
glemt) Gud ville gerne at vi skulle
vide, at han elsker børn. Vidste I,
at Gud elsker børn? Han ville også
gerne, at vi skulle vide, at han
gerne vil gøre de syge raske. Vidst
I det? Måske vidste vi det godt,
fordi Jesus gik rundt og gjorde de
syge raske og var venlig mod børnene. Jesus ville nemlig vise os alle
sammen, hvordan Gud er, for Gud
elsker os, og vil gerne have os alle
sammen med op til Himlen at bo.
Men hvis vi slet ikke vidste hvordan Gud er, så havde vi måske heller ikke lyst at komme op at bo i

Himlen, og derfor kom Jesus herned
for at fortælle os om Gud og om
Himlen.
Jesus er Guds bedste gave til
os.

Medbring:
• En plastikmikrofon eller
en skumgummibold

Huskeverset
Slå op til Luk 2,11 og sig: Her finder vi
huskeverset i Guds Ord, Bibelen. Læs verset højt: ”I dag er der født jer en frelser“.
Lær dem derefter verset med følgende
fagter:
I dag er der født

Jer

Lad som om I holder en baby i armene
Peg på hinanden

en frelser

Peg opad

(Luk 2,11)

Saml håndfladerne
og før dem fra
hinanden, som en
åben bog.

Huskeverset Medbring:
• Bibel
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3

Forstå bibelhistorien

Den bedste gave
Medbring:
• To indpakkede gaver
• Billeder af
Guds gaver
• Billede af
Jesus, en
baby eller
ordet ”Jesus“

Pak begge gaver fint ind, men den ene
flottere end den anden. I den almindelig
pæne indpakning pakker du de billeder af
ting, Gud har givet os (billeder af familie,
fugle, dyr, vand, mad etc.) og i den rigtig
flotte indpakning, et billede af Jesus, en
baby eller ordet ”Jesus“.
Giv børnene tid til at svare når du spørger: Hvilke gaver giver Gud os? Giv
børnene lov til at pakke den almindelig
indpakkede gave op og tal sammen om
indholdet. Vent med at åbne den særlig
flot indpakkede gave.
Tilbagemelding
Giv dem tid til at svare, når du spørger:
Hvilken indpakning ser finest ud?
(Den de ikke har åbnet endnu). Gud
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giver os mange flotte gaver, men
der er én gave, som er bedre end
alle de andre. Lad børnene åbne den
flotte gave. Sig: Hvad er den bedste
gave, som Gud har givet os? (Jesus)
Ja, Jesus er den bedste gave Gud
nogensinde har eller kunne give
os. Hvis ikke Jesus det var for Jesus,
ville vi ikke kunne glæde os til en
dag, at få lov til at leve sammen
med ham i himmelen.
Kan I huske, hvad vores tema er:
Jesus er Guds bedste gave til
os.

Sig det med mig.
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4

Brug bibelhistorien

Hvordan er Gud?
Kig igen på billederne af alle de ting Gud
har givet os (fra Forstå Bibelhistorien).
Sig: Når I kigger på billederne af
nogle af de ting, Gud har givet
os, fortæller det os så noget om,
hvordan Gud er? (Blomsterne fortæller
at Gud kan lide farver og duft. Dyrene
fortæller, at Gud kan li’ sjove ting, og
ting som er bløde. Græsset fortæller at
Gud kan li’ at se os ha’ det sjovt, når vi
tumler på græsset etc) Vi kan se på de
ting Gud har givet os, at han gerne
vil, at vi skal ha’ det godt og være
glade.
Vis dem et billede af Jesus.

Sig: Jesus kom her til jorden for at
vise os, hvordan Gud er, for Jesus og
Gud ligner hinanden rigtig meget.
Hvad kan vi lære om, hvordan Gud
er fra Jesus? (Jesus kunne godt lide
børn, Jesus vil gerne have os med til himlen, Jesus var god mod alle etc.)
Sig: Jesus kom for at fortælle os
om himlen, hvor alle Jesu venner
kan komme med hen. Både Gud og
Jesus håber rigtig meget, at mange
vil med der hen. Så Gud gav Jesus
til os, så han kunne fortælle os om,
at vi kan komme til himlen!

Medbring:
• Billeder af
ting Gud har
givet os (se
ovenfor)
• Billede af
Jesus

Sig med mig en sidste gang:
Jesus er Guds bedste gave til
os.

Afslutning
Sig Jesus tak, fordi han elsker os og fordi han ville komme herned, og
fortælle os om Gud og himlen, og blive Guds bedste gave til os.
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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 bedste gave
Ugens tekst
og referencer
Matt 1,21-23.

Tænk på den bedste gave I nogensinde har fået. Var I oppe at køre af begejstring over det?
Er det sådan I har det med Jesus, som er den allerbedste gave man nogensinde kan tænke
sig!?

Den Store Mester,
kap. 1.

Huskevers
”I dag er der født jer
en frelser.“ (Luk 2,11)

Tema
Jesus er Guds bedste
gave til os.
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Nu har vi hørt flere historier om alt det,
der skete dengang det lille Jesusbarn blev
født. Kan du huske at vi hørte om engelen, der fortalte Jesu mor, at hun skulle
få en lille baby, som skulle hedde Jesus?
Og kan du huske vi hørte om hyrderne
ude på marken, der fik besøg af englene?
Kan du huske hvad englene sang? Kan du
også huske, at de gik hen for at se det lille
Jesusbarn?
Vi hørte også om de tre vise mænd.
Hvordan var det, at de vidste, at det lille
Jesusbarn var blevet født? Hvordan fandt
de ham? Hvad gav de ham?
Hvorfor tror du de alle sammen var så
glade, fordi det lille Jesusbarn var blevet

født? Var det bare fordi de godt kunne
lide små babyer? Hvorfor var Jesusbarnet
en speciel lille baby? Han var Guds søn.
Men når han nu var Guds søn, hvorfor
syntes Gud så, at han skulle her ned på
jorden og være? Han skulle vise mennesker hvordan Gud er, for det havde de
faktiske næsten glemt.
Gud ville gerne, at vi skulle vide, at
han elsker børn. Vidste du, at Gud elsker
børn? Han ville også gerne, at vi skulle
vide, at han gerne vil gøre de syge raske.
Vidst du, at Gud gerne vil gøre de syge
raske? Måske vidste vi det godt, fordi
Jesus gik rundt og gjorde de syge raske
og var venlig mod børnene. Jesus kom
nemlig herned, for at vise os alle sammen, hvordan Gud er, for Gud elsker os,
og vil gerne have os alle sammen med op
til Himlen at bo.
Men hvis vi slet ikke vidste hvordan
Gud er, så havde vi måske heller ikke lyst
at komme op at bo i Himlen, og derfor
kom Jesus herned for at fortælle os om
Gud og om Himlen.
Så Jesus var den allerstørste og bedste
gave Gud kunne give os.
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Leg og lær
Lørdag
Læs bibelhistorien sammen. Øv huskeverset hver dag på følgende måde:
I dag er der født Lad som om I holder en baby i armene
Jer

Peg på hinanden

en frelser

Peg opad

(Luk 2,11)

Saml håndfladerne og før dem fra hinanden, som en åben bog.

Søndag
Hjælp barnet med at lave en lille pakke og give den til nogen,
mens barnet fortæller om, at Gud gav os den bedste gave, da
Jesus kom til verden.
Mandag
Læs Matt 1,21-23 med dit barn. Tal om, at nogle
navne betyder noget. Jesu navn betød noget.
Betyder dit barns navn noget? Kender I nogle
navne, som betyder noget?

Onsdag
Gå udenfor og kig på himlen
sammen efter det er blevet
mørkt, og I kan se stjerner.
Spørg: Hvordan tror du, den
stjerne, de vise mænd rejste efter,
så ud? Hvornår kommer mennesker til at se en masse engle på
himmelen igen?
Torsdag
Vis dit barn et billede af en person han/hun kender, og en han/hun ikke kender.
Spørg barnet, hvem det helst vil lege med. Gud
ønskede, at vi skulle vide hvordan han er, og derfor
kom Jesus for at vise os det.
Sig Gud tak for, at han ønsker vi skal kende ham,
så vi har lyst til at komme med ham til himlen.
Fredag
Gå en lille tur, og saml ting, som fortæller noget om,
hvordan Gud er.
Lad barnet til aftenandagten fortælle om, hvad
vi kan lære om Gud, gennem de samlede ting, og
gennem Jesus.

Tirsdag
Lad dit barn tælle, hvor mange
gaver han/hun kan huske at have fået.
Hvilke gaver giver Gud alle mennesker? Hvad er den bedste gave?
Syng en sang og sig Gud tak,
fordi han har givet os Jesus.
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