LEKSE
Han lever!

År B
1. kvartal
Lekse 12

TILBEDELSE

Vi priser Jesus for det han har gjort for oss.

Henvisninger
Lukas 23,26-24,12; Alfa & Omega 5, side 295-345 (DA:741-794).

Minnevers
«Vi tror at Jesus døde og stod opp» (1. Tessaloniker 4,14).

Mål
At barna skal:
Vite at Jesus er deres frelser.
Føle glede over at selv om Jesus døde, så lever han igjen.
Gi respons ved å takke Jesus fordi han elsker oss så høyt at han døde for oss.

Den røde tråden

Vi priser Jesus fordi han døde og sto opp igjen.

Innledning
Kort sammendrag av
bibelfortellingen
Jesus blir ført bort og naglet til korset
for å dø. Han blir korsfestet mellom to
røvere. Den ene røveren spotter Jesus,
men den andre tror på ham. Jesus lover
den som tror på ham at han skal få bli
med til himmelen en dag. Jesus lider en
fryktelig død, men han tilgir dem som
plager ham, selv om de ikke ber om det.
Når han er død, blir Jesus begravd i
Josefs grav. Den tredje dagen går kvinnene til graven og oppdager at Jesus er
borte. En engel forteller dem at Jesus
lever. Kvinnene forteller det til Jesus sine
venner.
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Denne leksen handler om
tilbedelse
Jesus er så glad i oss at han gikk frivillig i døden for oss. Det er bare
gjennom hans død at vi kan få evig liv.
Vi priser ham fordi han lesker oss og
døde for oss. Vi tilber ham fordi han gav
sitt liv frivillig.

Lærerens «verdt å vite»
«Med forbløffelse så englene at Jesus
viste en uendelig kjærlighet da han led
de frykteligste smerter i kropp og sinn og
likevel bare tenkte på andre og oppmuntret den angrende synderen til å tro.
Han utøste sitt liv i døden og viste en
kjærlighet til menneskene som er sterkere
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MINUTTER

Til alle er
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Forberedelses- Inntil 10
Forberedende
aktiviteter
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aktiviteter
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Sang og
og
Sang
bønn*
bønn*

Inntil 10
minutter

2

Bibelfortell.
Bibelfortellingen

Inntil 20
minutter

AKTIVITETER

DETTE TRENGER DU

Hils på barna ved døra;
er de glade/lei seg?
A. Oppstandelsens eggjakt

Påskeegg av plast, små påskesymboler

B. Bilde av korsfestelsen

Utklippede mønstre (se side 144), farget papir, sakser, grå kartong, limstifter

C. Jesus sto opp igjen!

Heliumfylte ballonger, esker

D. Glassmalerikors

Svart papir, sakser, farget mykt papir,
gjennomsiktig kontaktpapir, merkepenn

*Sang og bønn kommer inn i programmet der det måtte passe best.

Se side 115

Opplev bibelfortellingen
Bibelstudiet

Bibel

Minneverset

Bibel

3

Leksen ii
Leksen
praksis

Inntil 15
minutter

Jesus vasker vekk synden

Tavle, merkepenn eller kritt, svamp

4

Del med
andre

Inntil 15
minutter

Jesu kors

Formingspinner, lim, pappbegre, sakser,
papir

enn døden. Mange av dem som var vitne
til det som skjedde på Golgata, skulle
senere komme til troen på Kristus på
grunn av dette.» – The Story of
Redemption, side 223.
«Skylden som hvilte på enhver av
Adams etterkommere, lå som en byrde
på ham. . . . At Guds ansikt ble skjult for
Frelseren i denne tyngste sjeleangstens
stund, fylte ham med en sorg som
mennesker aldri fullt ut kan fatte. Så stor
var denne angsten at han knapt merket
den fysiske smerten.» – Alfa & Omega,
bind 5, side 307-308 (DA:753).
«Så ropte himmelens engel med en
røst som fikk jorden til å ryste: 'Du Guds
Sønn, din Far kaller på deg! Kom ut!'

Døden kunne ikke lenger holde på ham.
Jesus stod opp fra de døde som en triumferende seierherre. I ærbødighet betraktet engleskaren det som skjedde. Og
da Jesus kom ut av graven, kastet disse
skinnende englene seg til jorden i tilbedelse og hilste ham med seierssanger»
– The Story of Redemption, side 231.
Hva betyr Jesu offer for ditt liv?

Dekorering av rommet
Fortsett med det palestinske hjemmet
og tempelet samt hagedekorasjonene fra
sist uke. Tilføy et stort kors av tre eller
papir og heng et purpurfarget tøystykke
over det som symbol på Jesus sin kongekappe.
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Undervisning
Velkommen

1

Hils barna velkommen etter hvert som de kommer. Spør hvordan
uken har vært for dem – både det som har vært hyggelig og det som
kan ha vært leit. Er det noe fra forrige lekse de har lyst til å snakke om?
Ta imot gjenstander som de kan ha kommet med til velferdsprosjektet.
Sett dem i gang med den forberedende aktiviteten du har valgt.

Forberedende aktiviteter
Bruk den eller de aktivitetene som passer best i din gruppe.

A. Oppstandelsens eggjakt
Forberedelse: Fyll påskeegg av plast med små symboler på
Jesu død og oppstandelse. Gjem eggene rundt omkring i
rommet og la barna prøve å finne dem.
Forslag til innhold: Kors, parfymeball, lynavleder, stein,
engel, spyd, soldat, linstoff, tornekrone, spiker, osv. Mye av
dette får du på en husflidbutikk, eller du kan tegne symbolene på små papirlapper. La ett egg være tomt – som symbol
på den tomme graven.

Materiell:
❑ påskeegg

av plast
❑ små påske-

symboler

Oppsummering
Gi dem tid til å tenke seg om når du spør: Hva er inni egget ditt?
Hvordan minner det deg om Jesus? Vi er så glade for at Jesus døde
for oss, men den virkelig store nyheten er at han ikke ble værende i
graven! Han sto opp igjen, og fordi han gjorde det, kan vi bli frelst
og få bo sammen med ham i himmelen en dag. «Den røde tråden»
vår for i dag er slik:

VI PRISER JESUS FORDI HAN DØDE OG STO OPP IGJEN.
La oss si den sammen!

B. Bilde av korsfestelsen
Forberedelse: Kopier tegningene på side 144 til hvert av
barna. La barna fargelegge gjenstandene slik: Brune åser, tre
brune kors, hvitt lyn, hvite skyer, en grå grav, en grå klippe, to
hvite engler, en rekke grå menneskeskikkelser. Be barna klippe
ut bildene og lime utklippene på grå kartong så de får et bilde
av Jesus som dør på korset.

Materiell:
❑ utklippede

❑
❑
❑
❑

mønstre (se
side 144)
farget papir
sakser
grå kartong
limstifter

Oppsummering
Gi dem tid til å tenke seg om når du spør: Hva minner
bildet ditt deg om? Bibelfortellingen vår i dag handler om at Jesus
døde på korset. Vi er så glade for at Jesus døde for oss slik at våre
synder kan bli tilgitt. Men den virkelig store nyheten er at han ikke
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ble i graven. Han sto opp igjen, og fordi han gjorde det, kan vi bli
frelst og få komme til himmelen og bo sammen med ham der en
gang. «Den røde tråden» vår i dag er slik:

VI PRISER JESUS FORDI HAN DØDE OG STO OPP IGJEN.
La oss si den sammen!

C. Jesus sto opp igjen!
Forberedelse: Legg en rekke heliumfylte ballonger i esker
som er store nok til én hver. Lukk esken og gi den til barna.
Be dem holde eskene lukket. Si: Den esken dere holder,
står for Jesu grav, den graven der han ble lagt etter
at han døde. Nå kan dere forsiktig åpne esken.
(Ballongen stiger opp til taket. La dem henge under taket
foreløpig.)

Materiell:
❑ heliumfylte

ballonger
❑ esker

Oppsummering
Si: Bibelfortellingen vår i dag forteller om hvordan Jesus døde for
oss fordi han er så glad i oss. Men den virkelig store nyheten er at
han ikke ble i graven. Jesus sto opp av graven. Når vi ser ballongen
stige opp av esken, så minner det oss om Jesu oppstandelse. Fordi
Jesus lever, kan vi leve evig med ham i himmelen. «Den røde tråden»
vår i dag er slik:

VI PRISER JESUS FORDI HAN DØDE OG STO OPP IGJEN.
La oss si den sammen!

D. Glassmaleri-kors
Forberedelse: Hvert barn skal ha et svart kors (klippet til så det passer i kontaktpapirsirklene), mange små kvadrater med tilklippet mykt
papir, to ark klart kontaktpapir med en stor sirkel på det ene
Materiell:
(stor nok til at det svarte korset får plass midt på den). Hjelp
barna å dra vekk kontaktpapiret med sirkelen tegnet på det og ❑ Svart papir
hjelp barna å plassere det svarte korset midt i sirkelen. Så skal
❑ sakser
de dekke sirkelen med de myke papirkvadratene og la dem
❑ farget mykt
overlappe hverandre slik at de dekker hele det blanke ompapir
rådet. Hjelp dem så å plassere det andre kontaktpapiret over
❑ gjennomdet første. Til slutt kan de klippe ut den svarte sirkelen.
siktig kontaktpapir
Oppsummering
❑ merkepenn
Gi dem tid til å tenke seg om når du spør: Hva minner
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bildet ditt deg om? Ser det ut som et glassmalerivindu slik som du
kan ha sett i kirken? Det minner meg også om hvordan Jesus døde
for oss. Men den virkelig store nyheten er at han ikke ble i graven.
Han sto opp igjen, og fordi han gjorde det, kan vi bli frelst og få
komme til himmelen og bo sammen med ham der en gang. «Den
røde tråden» vår i dag er slik:

VI PRISER JESUS FORDI HAN DØDE OG STO OPP IGJEN.
La oss si den sammen!

SANG OG BØNN

*

Fellesskap
Fortell om barnas gleder og sorger (glade og triste) som de fortalte deg
om da de kom (hvis det passer). Ta tid til å dele erfaringer fra siste ukes
leksestudium og repeter minneverset. Nevn fødselsdager, spesielle begivenheter eller prestasjoner. Ønske gjester spesielt velkommen og fortell alle hva
de heter.
Forslag til sanger
«På Golgata stod det et kors» (Barnas Lovsang nr. 175 a og b,
Barnesangboka nr. 205 N og B, Min båt er så liten nr. 39)
«Han har kastet alle mine synder» (Barnas Lovsang nr. 205 a og b,
Barnesangboka nr. 92, Min båt er så liten nr. 38)
«Jesus elsker meg, jeg vet» (Barnas Lovsang nr. 75, Barnesangboka nr. 147)
«Pris ham, pris ham» (Vi synger med de minste nr. 14)
Misjon
Si: Det er mange mennesker i verden som ikke kan takke Jesus
for at han døde for dem, for de vet ikke om det en gang.
Misjonærer over hele verden forteller mennesker om hvor glad
Jesus er i dem. Bruk Barnas misjon.
Kollekt
Si: Når du kommer med pengene dine til sabbatsskolen, gjør
det at andre kan få vite at Jesus kom og døde for dem, og at han
kommer igjen. Du hjelper til så andre mennesker også skal ønske
å få bli med til himmelen.
Bønn
Be om forslag til ting dere kan prise og takke Jesus for. Syng deretter
andre vers og kor av sangen «Jesus elsker meg, jeg vet» (Barnas Lovsang nr.
75, Barnesangboka nr. 147). Syng teksten som en bønn.
*Sang og bønn kommer inn der det passer best i programmet.
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2

Bibelfortellingen

Opplev bibelfortellingen

redde! Hva var det som skjedde? Hvorfor
ble det så mørkt midt på dagen? Jorden
ristet. Det tordnet og lynet slo ned overalt.
Så døde Jesus, han som var Messias
og verdens frelser. [Barna sier: Han
gjorde det for meg!]
En god mann og venn av Jesus som
De romerske soldatene førte Jesus
het Josef, tok Jesus ned fra korset og
opp på en bakketopp. Den gangen
pakket Jesu kropp inn i et langt tøystykke
drepte romerske soldater de kriminelle
før han la ham i en ny grav. Tjenerne til
ved å nagle dem til trekors. Det ble kalt
Josef rullet en stor stein foran graven for
korsfestelse. Soldatene la Jesus sitt kors
å stenge den, og så gikk solen ned. Det
på bakken. De skjøv ham ned på det. De var sabbat.
naglet Jesus til korset med store nagler
Jesus sine venner hvilte på sabbatsbåde i hendene og føttene hans. [Barna
dagen. De var triste, skuffet og nedfor.
sier: Han gjorde det for meg!] Så løftet
De hadde trodd at Jesus virkelig var
de korset opp og slapp bunnen av korset Messias. Og nå var han død! De skjønte
ned i et hull i bakken.
ikke det som hadde hendt. Hva skulle
Jesus så på soldatene og ba: «Far, tilgi det neste bli?
disse menneskene. De vet ikke hva det er
Veldig tidlig søndag morgen, akkurat
de gjør.» [Barna sier: Han gjorde det for
da solen sto opp og fuglene begynte å
meg!]
strekke på vingene sine og synge, da
De jødiske lederne så opp på Jesus og gikk noen av de kvinnene som var glade
lo av ham der han hang på korset. «Han i Jesus til graven. De hadde med seg
har frelst andre,» sa de til hverandre,
velluktende urter som de ville salve Jesus
«men han kan ikke frelse seg selv!»
sin kropp med. Tårene rant nedover an[Barna sier: Han gjorde det for meg!]
siktene deres da de gikk til graven.
Soldatene lo også av Jesus. De satte
Plutselig sa Maria noe. Stemmen
et skilt på korset, like over hodet hans. På hennes skalv da hun pekte. «Se! Steinen
skiltet sto det: «Dette er jødenes konge.» som stengte graven er rullet vekk!
[Barna sier: Han gjorde det for meg!]
Hvorfor? Hvorfor?»
To tyver hang på korsene ved siden
To engler i strålende kjortler viste seg
av Jesus – én på hver side. Den ene røfor de fortvilte kvinnene. Kvinnene var
veren begynte å spotte Jesus. [Barna sier: redselsslagne!
Han gjorde det for meg!] Men den andre
«Hvorfor leter dere i en grav etter en
røveren ropte til ham: «Vi har gjort mye
som lever?» spurte englene og smilte.
galt. Vi fortjener å dø! Men denne
«Husker dere ikke at Jesus fortalte dere at
mannen har ikke gjort noe galt!» Så ba
han skulle bli korsfestet, men at han
han Jesus om å huske på ham. Og Jesus
skulle stå opp igjen den tredje dag?»
lovte ham at en dag skulle han få
[Barna sier: Han gjorde det for meg!]
komme til himmelen.
De kvinnene som var glade i Jesus,
Solen ble borte midt på dagen. Det
var de første som fikk høre dette glade
ble så mørkt som om natten. Folk ble
budskapet. De løp og fortalte det til
Finn ut mer om bakgrunnsrekvisitter
under Romdekorasjoner. Be barna si «Han
gjorde det for meg!» når du gir dem tegn til
det under bibelfortellingen. Få en voksen til
å øve med dem og lede ut i å si det
sammen. Les fortellingen.
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vennene sine. Den gode nyheten spredte
seg fort. «Jesus lever! Jesus lever!» [Barna
sier: Han gjorde det for meg!]
Han lever i dag. Og den gode nyheten om Jesus farer fortsatt jorden
rundt. Og det er dette: Jesus elsker oss.
Han elsker oss virkelig! Jesus døde for alle
menneskers synder. Og han sto opp fra
de døde. Nettopp nå er han i himmelen.
Og snart kommer han slik at alle de som
tror på ham også kan få bli med til himmelen. [Barna sier: Han gjorde det for
meg!]
Oppsummering
Gi dem tid til å tenke seg om når du
spør: Da Jesus døde, ba han for dem
som hadde vært slemme mot ham.
Hva var det han ba om? Hva tror
du kvinnene følte søndag morgen
da de så den tomme graven? Enn
etter at englene hadde snakket
med dem? Hva har Jesus gjort for
deg? Hvorfor gjorde han det? Hvor
skal vi være med ham når han
kommer tilbake? Husker du «Den
røde tråden» vår? La oss si den
sammen!

VI PRISER JESUS FORDI
HAN DØDE OG STO OPP
IGJEN.

vers høyt og sammenfatt etter behov.
Spør: Hvordan døde Jesus? Hva sto
det på skiltet over Jesu hode? Hva
gjorde jorden da Jesus døde? (jordskjelv, mørke, lynet). Hvem tok seg av
Jesu kropp etter at han var død?
Når sto Jesus opp til livet igjen?
Hvem var det som ville ta seg av
Jesu kropp tidlig søndag morgen?
Hvem møtte de? Hva fikk de vite?
La oss si «Den røde tråden» vår
igjen:

VI PRISER JESUS FORDI
HAN DØDE OG STO OPP
IGJEN.
Materiell:

Minnevers

Hold Bibelen slik at
barna kan se. Slå opp
❑ bibel
til 1. Tessaloniker 4,14
og si: Det er her vi finner
minneverset vårt i Bibelen, Guds
Ord. Les teksten høyt: «Vi tror at
Jesus døde og stod opp» (1.
Tessaloniker 4,14). Lær dem så verset
slik vi har skissert nedenfor.
Vi

(Pek på deg selv.)

tror

(Pek på hodet.)

at Jesus

(Pek oppover.)

Vi leser Bibelen sammen

Materiell:
❑ bibel

Slå opp i Lukas 23,26-24,12.
døde
Pek på teksten og si: Det er her vi
finner dagens fortelling i
Bibelen, Guds Ord. Les utvalgte
og sto opp.

(Håndflatene
vendt oppover,
vend dem så
ned.)
(Løft hendene
oppover.)

1. Tessaloniker 4,14 (Håndflatene
åpnes som en
bok.)
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3

Leksen i praksis

Jesus vasker vekk synden

vasker dem vekk når vi virkeMateriell:
lig er lei oss og ber ham om
Forberedelse: Sett fram tavle. Be
tilgivelse. Hvordan føles det å
barna fortelle deg om noen av de ting❑ tavle
vite at Jesus er så glad i deg?
ene som barn kan ha gjort galt. Lag en
❑ merkepenn
Hvem vil bli med til himmelen
liste der du tar med forslagene.
eller kritt
og leve evig sammen med
Si: Jesus døde for å ta bort våre
❑ svamp
Jesus? Vi kan få bli med til
synder slik at vi kan bli med ham
til himmelen. Be barna si: Han gjorde himmelen fordi Jesus døde og sto
opp igjen. Snart kommer han og
det for meg! når du leser og bruker
svampen til å tørke vekk den ene synden henter oss. La oss alltid huske at:
etter den andre.
Oppsummering
Gi dem tid til å tenke seg om når du
spør: Er du ikke glad for at Jesus vil
tilgi oss våre synder? Han bare

4

VI PRISER JESUS FORDI
HAN DØDE OG STO OPP
IGJEN.

La oss si den sammen!

Del med andre

Jesu kors
Forberedelse: Kopier dagens budskap
(Vi priser Jesus fordi han døde og sto
opp igjen) på en papirlapp til hvert enkelt barn. Nederst på hvert pappbeger
skjærer du en spalte som er stor nok til
at en formingspinne kan komme gjennom.
Hjelp barna å lime sammen to formingspinner så de får et kors. La hvert
barn lime sin papirbit til et pappbeger
som er vendt opp ned og så plassere
korset i den spalten du allerede har
klippet i pappbegrene. Se illustrasjon i
margen.

Oppsummering
Materiell:
Gi dem tid til å tenke seg om
når du spør: Hva likte du best
❑ formingsved å lage et kors? Hvordan
pinner
hjelper det deg å tenke på
❑ lim
Jesus? Ta det med hjem og del ❑ pappbegre
det med noen denne uken. Du ❑ sakser
kan fortelle dem at Jesus er
❑ papir
veldig glad i dem! Og husk å
fortelle dem det gode budskapet
at:

VI PRISER JESUS FORDI
HAN DØDE OG STO OPP
IGJEN.

Avslutning
Be en kort bønn, for eksempel denne: Takk, Jesus, fordi du døde for oss
på korset. Takk for at du sto opp fra graven og er så glad i oss. Takk
for at du vil ta oss med til himmelen så vi alltid kan få bo sammen med
deg. Kom snart. Amen.

VI PRISER
JESUS FORDI
HAN DØDE OG
STO OPP
IGJEN.
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E L E V M A T E R I E L L

Han lever!
Henvisninger
Lukas 23,2624,12; Alfa &
Omega 5, side
295-345
(DA:741-794).

Minnevers
«Vi tror at Jesus
døde og stod
opp» (1.
Tessaloniker
4,14).

Den røde
tråden

VI PRISER
JESUS FORDI
HAN DØDE OG
STO OPP
IGJEN.
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Kjenner du noen som har dødd? Jesus døde. Men døden kunne ikke holde på ham.
Gud vekket ham tilbake til livet slik at han kunne frelse oss og en dag ta oss med til himmelen.
Da Jesus levde på jorden, drepte romerske
soldater de kriminelle ved å nagle dem til trekors og la dem henge der og dø. Det ble kalt
korsfestelse. Jesus var ingen kriminell, men
han ble behandlet som om han var det.
Det var tre menn som skulle korsfestes
denne fredagen. Jesus og to tyver. Soldatene
la Jesus sitt kors på bakken. De naglet Jesus til
korset med store nagler både i hendene og
føttene hans. Så løftet de
korset opp og slapp bunnen
av korset ned i et hull i
bakken.
Jesus ba for soldatene:
«Far, tilgi disse menneskene.
De vet ikke hva det er de
gjør.» Han elsket dem virkelig.
De jødiske lederne så
opp på Jesus og lo av ham
der han hang på korset.
«Han har frelst andre,» sa de
til hverandre, «men han kan
ikke frelse seg selv!»
Soldatene lo av Jesus. De
satte et skilt på korset, like over hodet hans. På
skiltet sto det: «Dette er jødenes konge.»
De to tyvene hang på korsene ved siden
av Jesus – én på hver side. Den ene ransmannen begynte å gjøre narr av Jesus. Men
den andre ransmannen ropte til ham: «Vi har
gjort mye galt. Vi fortjener å dø! Men denne
mannen har ikke gjort noe galt!» Så ba han
Jesus om å huske på ham. Og Jesus lovte ham
at en dag skulle han få komme til himmelen.
Solen ble borte midt på dagen. Det ble så
mørkt som om natten. Folk ble redde! Hva
var det som skjedde? Hvorfor ble det så mørkt
midt på dagen? Jorden ristet. Det tordnet og
lynet slo ned overalt.
Så døde Jesus, han som var Messias og
verdens frelser.
En god mann og venn av Jesus som het
Josef, tok Jesus ned fra korset og la ham i en
ny grav. Tjenerne til Josef rullet en stor stein

foran graven for å stenge den, og så gikk
solen ned. Det var sabbat.
Jesus sine venner hvilte på sabbatsdagen.
De var veldig triste, skuffet og nedfor. De
skjønte ikke det som hadde hendt. Hva skulle
det neste bli?
Veldig tidlig søndag morgen, akkurat da
solen sto opp og fuglene begynte å strekke på
vingene sine og synge, da gikk noen av de
kvinnene som var glade i
Jesus til graven. De hadde
med seg velluktende urter
som de ville salve Jesus sin
kropp med. Tårene rant nedover ansiktene deres da de
gikk til graven.
Plutselig sa Maria noe.
Stemmen hennes skalv da
hun pekte. «Se! Steinen som
stengte graven er rullet vekk!
Hvorfor? Hvorfor?»
To engler i strålende
kjortler viste seg for de fortvilte kvinnene. Kvinnene var
redselsslagne!
«Hvorfor leter dere i en grav etter en som
lever?» spurte englene og smilte. «Husker
dere ikke at Jesus fortalte dere at han skulle bli
korsfestet, men at han skulle stå opp igjen
den tredje dag?»
De kvinnene som var glade i Jesus, var de
første som fikk høre dette glade budskapet.
De løp og fortalte det til vennene sine. Den
gode nyheten spredte seg fort. «Jesus lever!
Jesus lever!»
Han lever i dag. Og den gode nyheten
om Jesus farer fortsatt rundt jorden. Og det er
dette: Jesus elsker oss. Jesus døde for våre
synder. Og han sto opp fra de døde. Nettopp
nå er han i himmelen. Og snart kommer han
slik at alle de som tror på ham også kan få bli
med til himmelen og bo der sammen med
ham for alltid.
Den gode nyheten er at Jesus elsker oss.
Han elsker oss virkelig!

LEKSE 12

Aktiviteter
Sabbaten
Hver dag denne uken leser dere bibelfortellingen
sammen og bruker nedenstående til å lære minneverset:
Vi . . . . . . . . . . . . . . . .(Pek på deg selv.)
tror . . . . . . . . . . . . . .(Pek på hodet.)
at Jesus . . . . . . . . . . .(Pek oppover.)
døde . . . . . . . . . . . . .(Håndflatene vendt
oppover, vend dem så ned.)
og sto opp. . . . . . . . .(Løft hendene oppover.)
1. Tessaloniker 4,14 (Håndflatene åpnes som en
bok.)

noen og fortell dem at Jesus elsket dem så høyt at han
døde for dem. Syng sangen/e «På Golgata stod det et
kors» (Barnas Lovsang nr. 175 a og b, Barnesangboka
nr. 205 N og B, Min båt er så liten nr. 39) og/eller
«Han har kastet alle mine synder» (Barnas
Lovsang nr. 205 a og b, Barnesangboka
nr. 92, Min båt er så liten nr. 38)
sammen.

Onsdag
Hjelp barnet ditt å se på en
kalender og sette navn på dagene
Jesus var død før han sto opp igjen.
Tell dagene. La barnet ditt holde en
stor spiker mens du snakker om hvor
høyt Jesus elsker oss.

Søndag
Les fortellingen og stopp på steder der det passer
at barnet ditt sier: «Han gjorde det for meg.»
Snakk med barnet ditt om hvor høyt du elsker det
og at du ville være villig til å dø for det. Snakk så om
hvor mye mer Jesus elsket oss, han som ville dø for
hele verden, også dem som behandlet ham så dårlig.

Mandag
Be barnet ditt dele Jesu kors som ble laget på
sabbatsskolen. (Eller hjelp dem å tegne et bilde av et
kors.) Hjelp dem å fortelle om Jesu død og oppstandelse når de
deler det med
noen. Minn
dem om å dele den
gode nyheten: Jesus
er veldig glad i oss
alle og han døde for å
frelse oss.

Torsdag
Hjelp barnet ditt bruke et stearinlys og dryppe litt
varm voks på et ark. Legg et frimerke eller et mønster
i det før det størkner. Snakk om hvordan Jesu grav ble
forseglet og hvordan engelen brøt seglet og rullet
vekk steinen.

Fredag
Les deler av Lukas 23,26-24,12 på familieandakten.
Få barnet ditt til å åpne en tom boks eller krukke. Fortell
dem hvordan dette ligner på stedet der Jesus ble gravlagt. Snakk om hvorfor graven var tom søndag
morgen.
Hjelp barnet ditt å lage en krone. La barnet ditt ha
den på under familieandakten og snakk om hvordan det
blir når Jesus kommer og henter oss hjem til himmelen.

Tirsdag
Hjelp barnet ditt å lage et kors med to pinner eller
kvister. Bind dem sammen med hyssing. Gi dem til
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