LEKTIE
År B
2. kvartal
Lektie 11

For lille til at se
Ugens tekst og referencer:
Luk 19,1-10.
Den Store Mester, kap. 61.

Huskevers:
”[Jesus] er kommet for at opsøge og frelse det fortabte.“ (Luk 19,10)

Hovedformålet er, at børnene …
Ved at Gud elsker alle og ønsker vi skal gøre det samme.
Føler sig veltilpas sammen med alle slags mennesker.
Viser det, ved at inddrage alle, der har lyst, når de laver noget.

Tema:

Jesus vil have alle med i sin familie.

Parat til at undervise
Bibelhistorien kort fortalt
Zakæus er en grådig og uærlig mand
som arbejder for det romerske styre
med at opkræve skatter fra folk. Han er
ikke vellidt blandt folk. Han hører om
Jesus og ønsker, at lave sit liv om. Jesus
bliver venner med ham og kommer
og besøger ham i hans hus. Zakæus
indrømmer offentligt alle sine synder
og overtrædelser og lover folk, at han
vil give de mennesker, han uretmæssigt har taget penge fra, deres penge
tilbage. Og han giver rundhåndet til de
fattige.
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Dette er en historie om nåde
Jesus lærer os, at han ønsker fællesskab
med alle. Når Jesus får plads i vores liv,
ændrer vi os. Når vi kommer med i Guds
familie, ændrer vi den måde vi levede på
og forsøger at leve som Jesus ønsker det.
Guds nåde gør os i stand til at ændre
vores liv og til at tilgive og elske andre
mennesker. Gud ønsker alle bliver en del
af hans familie.

Til læreren
”Zakæus havde hørt om Jesus… Der var
blevet vækket en længsel efter et bedre

11
Programoversigt
Program

Minutter

Aktiviteter

max
10 min.

A. Tolder pung

Materialer

Velkomst
1

Leg og lær
aktiviteter

B. Stop og knus

Et stykke garn (40 cm), Cirkler af stof
(45 cm) eller to runde engangstallerkener, hullemaskine eller sakse,
tegnegrej.
Ingen

*
2

3
4

Sang og bøn

max
10 min.

*Sang og bøn kan bruges når
som helst i programmet

Bibelhistorie

max
20 min.

Oplev bibelhistorien

Huskeverset

Tolder punge fra Leg og lær aktiviteten A eller små papirsposer, mønter
eller små cirkler af papir, billede af et
klatretræ, trappestige eller en stol
Bibel

Forstå
bibelhistorien

max
15 min.

Vennekreds

En rulle garn eller snor

Brug
bibelhistorien

max
15 min.

Zakæus træ

Kopi af Zakæus træ og mand (se
bagerst i hæftet), papir, farvekridt,
sakse, limstifte, blomsterpinde el.l.

liv i denne mand, som var tolder for besættelsesmagten… Han følte, han var en
synder i Guds øjne, men alligevel havde
det, han havde hørt om Jesus, givet ham
håb. Anger og omvendelse fra sit liv
var muligt, også for ham… Zakæus begyndte med det samme at leve efter den
overbevisning, han havde fået, og han
begyndte at råde bod og betale tilbage
til de folk, som han havde handlet uærligt overfor.“ (Den Store Mester, kap. 61).
”Således var han allerede begyndt at
ændre i fortidens fejltrin, da nyheden
lød i hele Jeriko, at Jesus var kommet til

byen. Zakæus var besluttet på at se ham.
Han var begyndt at erfare, at syndens
frugter er bitre, og hvor svært det er, at
gå tilbage ad den vej og gøre ting godt
igen. (Den Store Mester, kap. 61)
Hvordan har dit liv ændret sig pga.
Jesus?
Har du rådet bod for det forkerte, du
har gjort i dit liv?

Forslag til dekoration
Brug træet fra sidste uge. Stil evt. en
trappestige ved siden af, som ”Zakæus“
kan stå oppe på.
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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. Tolderpung
Medbring:
• Et stykke
garn (40 cm)
• Cirkler af stof
(45 cm) eller
to runde
engangstallerkener
• Hullemaskine
eller sakse
• Tegnegrej og
kreating

Medbring nogle lange stykker garn (40 cm) og et stykke mørkt stof klippet til en
cirkel med en 45 cm diameter. Medbring nok til alle børn. Lav huller med ca 2,5
centimeters mellemrum ude langs kanten af stoffet. Sæt børnene til at køre garnet
ud og ind gennem hullerne hele vejen rundt og stramme garnet til, så det danner
en snørepose til penge.
(Hvis I ikke har mulighed for at finde ovenstående materialer, kan I bruge to
paptallerkener pr barn og klippe huller med en hullemaskine hele vejen rundt
langs kanten, med jævne mellemrum imellem. Sæt børnene til at ”sy“ tallerkenerne sammen med garnet og lad et lille hul foroven være, hvor de ikke er syet
sammen. De kan farvelægge og dekorere deres tolderpunge med tegnegrej og
kreating.)
Børnene skal bruge deres punge igen under ”oplev bibelhistorien“ i dag.
Tilbagemelding
Giv børnene tid til at svare når du spørger: Hvordan ville I have brugt denne
pung, hvis I levede dengang Jesus var her på jorden? Bibelhistorien i
dag handler om en mand, som sikkert har haft en pung der ligner dem
vi har lavet, og som brugte den til at samle penge sammen i, som han
havde indkrævet fra andre mennesker. Der var ikke rigtig nogen der
kunne lide denne mand, for han snød dem. I dag finder vi ud af, hvordan Jesus opfører sig overfor sådan en mand.
I dag er vores tema:
Jesus vil have alle med i sin familie.
Sig det med mig.

B. Stop og knus
Sæt både voksne og børn til at liste rundt i lokalet. Når du siger ”stop og knus“
skal de finde sammen tre og tre og give hinanden knus.
Tilbagemelding
Giv dem tid til at svare når du spørger: Fik I nogle gode knus? Hvorfor er det
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Sang og bøn

*

Fællesskab
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
Se lektie 10.
Mission
Sig: I historien i dag fortæller (navn på barn fra historien) om, hvordan Jesus ønsker folkene i (navnet på landet historien er fra) med i
sin familie. Brug en historie fra Børnenes missionshistorie eller en
anden historie, som du har mulighed for at bruge.
Kollekt
Sig: Den gave som I giver i dag vil hjælpe mennesker i andre lande
langt herfra med at lære Jesus at kende, så de kan blive en del af
hans store familie.
Bøn
Forbered nogle billeder af forskellige mennesker – gamle, unge, kvinder,
mænd, forskellig etnisk herkomst, evnesvage osv. Hold hvert billede op og
spørg: Vil Gud gerne have dette menneske med i sin familie? Lad os bede Gud
om at hjælpe os med at fortælle alle slags mennesker, at han ønsker, at de skal
være en del, af hans familie.

Medbring:
• Billeder af
mennesker

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

dejligt at få knus? Kan et knus være en måde at byde nogen velkommen på? Kan det være en måde at vise andre på, at de betyder noget
og er jeres venner? I dag handler vores bibelhistorie om en mand, som
der ikke var nogen der kunne lide. Der var ikke nogen der ville have
givet ham knus. Men det gjorde Jesus! Jesus inviterede ham ind i sin
familie.
I dag er vores tema:
Jesus vil have alle med i sin familie.
Sig det med mig.
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2

Bibelhistorien

Oplev bibelhistorien
Medbring:
• Tolder punge
fra Leg og
Lær aktivitet
A eller små
papirsposer
• Mønter eller
små cirkler af
papir
• Billede af et
klatretræ
• Trappestige
eller en stol
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Læs eller fortæl historien
Folk kunne ikke lide Zakæus. De inviterede ham ikke med til deres sammenkomster eller fester og de hilste ikke på ham,
når de mødte ham. De ville helst slet ikke
være i nærheden af ham.
Hvorfor var der ingen, der kunne lide
Zakæus?
De kunne ikke lide Zakæus pga. hans
arbejde. Zakæus var tolder. Han opkrævede penge fra folk, der ingen penge
havde, for selv at blive rig. [Få børnene
til at opkræver mønter af dig til at putte i
deres punge]. Det var det samme som at
stjæle og folk kunne ikke lide det.
En dag hørte Zakæus, at Jesus elsker
alle. Gad vide om han også elsker mig,
tænkte han ved sig selv. Nej, selvfølgelig
kan Jesus ikke holde af mig. Jeg har stjålet
penge fra andre mennesker.
Holdt Jesus af Zakæus, tror I?
Selvfølgelig gjorde han det! Jesus elsker
alle.
Zakæus bestemte sig for, at han ikke
længere ville kræve penge fra folk. Han
ville gerne være ligesom Jesus. Han bad
folk om tilgivelse for det, han havde gjort,
og begyndte at betale folk det tilbage,
som han havde taget fra dem.
Men folk kunne stadigvæk ikke lide
Zakæus! De troede ikke på ham og de
ville have ham til at holde sig væk. De
ville ikke engang give ham lov til at gå i
kirke.
Zakæus var rigtig ked af det, for han
havde gjort alt hvad han kunne, for at
gøre ting godt igen og gøre det rigtige,
men folk kunne stadig ikke lide ham og
var ikke søde ved ham.
En dag hørte Zakæus, at Jesus var kommet til Jeriko. Det var der Zakæus boede!
Åh, hvis bare han kunne møde Jesus, han

var nødt til at se ham! Jesus var grunden
til, at han havde ændret sit liv, han havde
ændret Zakæus hjerte! Jesus vidste, hvordan han havde det. Zakæus gik ind i de
menneskefyldte gader, men han var så
lav, at han ikke kunne se for alle de andre
mennesker. Han ville slet ikke kunne se
Jesus på den måde!
Zakæus besluttede sig for hurtigt at
kravle op i et træ, så han kunne se Jesus
derfra, når han gik forbi. Zakæus kravlede
op i et træ i nærheden [vis et billede af
et træ] som havde lave grene, han kunne
klatre op på.
Han klatrede højere og højere op. [Hvis
det er sikkert nok, så lad børnene klatre
op og stå på stolene eller skiftes til at
klatre op ad trappestigen.]
Zakæus så Jesus, som kom nærmere
og nærmere. Snart ville han komme lige
forbi træet. Pludselig stoppede Jesus op,
lige under Zakæus’ træ! Han kiggede op
på Zakæus og sagde: ”Zakæus, skynd dig
at komme ned. I dag skal jeg være gæst i
dit hus!“
Folk blev meget overraskede! De
kunne ikke forstå, at Jesus ville besøge
Zakæus. Zakæus havde været en tyv!
Zakæus skyndte sig ned fra træet og
viste Jesus vej til sit hjem. Han vidste, at
han var tilgivet og at Jesus elskede ham.
Jesus fortalte Zakæus’ familie, hvor meget
han elskede dem og ønskede, at de skulle
være en del, af hans familie. Han fortalte
dem, at han var kommet ned til jorden
for at frelse mennesker, og det gjaldt også
dem!
Zakæus var så glad for at være med i
Guds familie. Han ville så gerne leve sit
liv sådan, som Jesus ønskede han skulle.
Han så på Jesus og sagde: ”Jeg vil give
halvdelen af alt hvad jeg ejer til de fattige,
og hvis jeg har presset penge af nogen,
giver jeg det firedobbelt tilbage. Jeg vil
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gerne elske alle mennesker på samme
måde som du gør.“ [Få børnene til at give
dig de penge tilbage, som de har i deres
poser].
Jesus smilte. Han var meget glad for, at
Zakæus ønskede at elske alle mennesker.
Og han var glad for, at Zakæus følte, at
han hørte til i Guds familie. Jesus vil ikke
lade nogen stå uden for sin familie, han
vil gerne have alle med, og han ønsker
også at vi skal føle, at vi tilhører Guds
familie.
Tilbagemelding
Giv dem tid til at svare, når du spørger:
Hvordan viste Zakæus, at han ønskede, at være med i Guds familie?
Hvordan viste Jesus Zakæus, at
han elskede ham? Hvordan tror I
Zakæus havde det?
Hvad tænker I om, at være med i
Guds familie?
Kender I til nogen, som der ikke
er nogen, der kan lide? Tror I Jesus
kan lide ham/hende? Hvad ville I
gøre, hvis I vidste, at der ikke var
nogen, der kunne lide jer? Jesus
ønsker vi skal være gode mod alle.
Han vil gerne have at vi er åbne og
inviterer alle til at være med, når vi
spiller eller leger.
Lad os sige dagens tema sammen
igen:

Huskeverset
Slå op til Luk 19,10, peg på verset i bibelen og sig: Her finder vi huskeverset i
Guds Ord, Bibelen. Læs verset højt.
Brug nedenstående fagter mens du lærer
børnene huskeverset, indtil de kan det.
[Jesus]

Peg op

er kommet

Vift hænderne ind
mod jer selv, med
håndfladerne opad
og indad

for at opsøge

Sæt hånden over
øjnene, som om I
spejder efter nogen

og frelse

Kryds arme ud for
taljen med knyttede
næver og åbn arme
og hænder ud

det fortabte.

Hold pegefingrene
mod hinanden og
”tab“ hænderne ned,
væk fra hinanden

(Luk 19,10)

Før håndfladerne
sammen og åbn dem
som en bog

Huskevers
Medbring:
• En Bibel

Jesus vil have alle med i sin
familie.

Sig det med mig.
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3

Forstå bibelhistorien

Vennekreds
Medbring:
• Et nøgle
garn eller snor
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Brug garn eller snor til at lave en lille cirkel på gulvet. Få børnene til at stille sig
ind i cirklen uden at røre ved snoren. Lav
den præcis så lille, at der ikke er plads til
alle. Når børnene finder ud af, at der ikke
er plads til alle, spørg dem så: Hvad kan
vi gøre for at sikre, at der er plads
til alle vores venner? (Lav cirklen
større.)
Lav cirklen en lille smule større, men
stadig ikke stor nok til, at alle kan være
deri.
Der er stadigvæk nogen, som ikke
kan være i cirklen. Hvad skal vi så
gøre? (Ryk tættere sammen eller gør
cirklen lidt større igen.) Fortsæt sådan
indtil alle er kommet ind i kredsen.

Tilbagemelding
Giv dem tid til at svare, når du spørger:
Hvordan var det at stå inde i cirklen og vide, at der ikke var plads
til jeres venner, som stod udenfor?
Hvordan var det at stå udenfor
kredsen, mens de andre var inden
for den? Vi kan nogle gange føle
os udenfor, når andre laver noget,
vi ikke kan deltage i. Vi skal altid
sørge for, at der er plads til alle, i
det vi laver.
Husk…:
Jesus vil have alle med i sin
familie.

Sig det med mig.
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4

Brug bibelhistorien

Zakæus træ
Tag kopier af Zakæus træ (fra bagerst i
hæftet) inden timen og hav nok med til,
at alle børn kan få et. Sæt børnene til at
farvelægge træet og manden og hjælp
dem med at klippe manden ud og lime
på en pind. Klip langs den stiplede linie i
træet, så manden kan komme op og ned
gennem hullet, og klip træet ud.
Tilbagemelding
Spørg: Hvem sidder I jeres træ? I
må tage jeres træer med hjem og

så kan I bruge dem til at fortælle
andre historien om Zakæus. Når I
når til at fortælle om, at Jesus siger
til Zakæus, at han skal komme ned
fra træet, kan i trække manden ud
af træet med pinden. Husk også at
sige til dem, I fortæller historien til, at:
Jesus vil have alle med i sin
familie.

Sig det med mig.

Medbring:
• Kopi af
Zakæus træ
og mand
(se bagerst i
hæftet)
• Papir
• Farvekridt
• Sakse
• Limstifte
• Blomsterpinde el.l.

Afslutning
Sig en kort og enkel bøn, f.eks.: Kære Jesus. Tak fordi du vil have os med i din
familie. Hjælp os med ikke at holde nogen udenfor. 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

For lille til at se
Ugens tekst
og referencer
Luk 19,1-10.

Kender du noge,n der ikke har nogen at lege med, som der ingen er, der kan lide? Tror du
Jesus holder af den person? Hvad ville du gøre, hvis du vidste, at der ikke var nogen der
kunne lide dig?

Den Store Mester,
kap. 61.

Huskevers
”[Jesus] er kommet
for at opsøge og
frelse det fortabte.“
(Luk 19,10)

Tema
Jesus vil have alle
med i sin familie.
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Folk kunne ikke lide Zakæus. De inviterede ham ikke med til deres fester, og de
hilste ikke på ham, når de mødte ham.
De ville helst slet ikke være i nærheden af
ham.
Hvorfor var der ingen, der kunne lide
Zakæus?
De kunne ikke lide Zakæus pga. hans
arbejde. Zakæus var tolder. Han opkrævede penge fra folk, der næsten ingen
penge havde, for selv at blive rig. Det var
det samme som at stjæle, og folk kunne
ikke lide det.
En dag hørte Zakæus, at Jesus elsker
alle. Gad vide om han også elsker mig,
tænkte han ved sig selv. Nej, selvfølgelig
kan Jesus ikke holde af mig. Jeg har stjålet penge fra andre mennesker, tænkte
han. Holdt Jesus af Zakæus, tror du?
Selvfølgelig gjorde han det! Jesus elsker
alle.
Zakæus bestemte sig for, at han ikke
længere ville kræve penge fra folk. Han
ville gerne være ligesom Jesus. Han bad
folk om tilgivelse for
det, han havde gjort,
og begyndte at betale
de folk tilbage, som
han havde taget fra.
Men folk kunne
stadigvæk ikke lide
Zakæus! De troede
ikke på ham og de
ville have ham til at
holde sig væk. De ville
ikke engang give ham
lov til at gå i kirke.
Zakæus var ked

af det, for han havde gjort alt hvad han
kunne, for at gøre ting godt igen og gøre
det rigtige, men folk kunne stadig ikke
lide ham og var ikke søde ved ham.
En dag hørte Zakæus, at Jesus var kommet til Jeriko. Det var der Zakæus boede!
Åh, hvis bare han kunne møde Jesus, -han
var nødt til at se ham! Jesus var grunden
til, at han havde ændret sit liv, han havde
ændret Zakæus hjerte! Jesus vidste, hvordan han havde det. Zakæus gik ind i de
menneskefyldte gader, men han var så
lav, at han ikke kunne se for alle de andre
mennesker. Han ville ikke kunne se Jesus
på den måde!
Zakæus besluttede sig for hurtigt at
kravle op i et træ, så han kunne se Jesus
derfra, når han gik forbi. Zakæus kravlede
op i et træ i nærheden som havde lave
grene, han kunne klatre op på.
Han klatrede højere og højere op.
Zakæus så Jesus, som kom nærmere og
nærmere. Snart ville han komme lige
forbi træet. Pludselig stoppede Jesus op,
lige under Zakæus’ træ! Han kiggede op
på Zakæus og sagde ”Zakæus, skynd dig
at komme ned. I dag skal jeg være gæst
i dit hus!“ Folk blev meget overraskede!
De kunne ikke forstå, at Jesus ville besøge
Zakæus. Zakæus havde været en tyv!
Zakæus skyndte sig ned fra træet og
viste Jesus vej til sit hjem. Han vidste, at
Jesus elskede ham. Jesus fortalte Zakæus’
familie, hvor meget han elskede dem og
ønskede, at de skulle være en del, af hans
familie. Han fortalte dem, at han var kommet ned til jorden for at frelse mennesker,
også dem!
Zakæus ville så gerne leve sit liv, sådan
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som Jesus ønskede han skulle. Han så på
Jesus og sagde: ”Jeg vil give halvdelen
af alt hvad jeg ejer til de fattige, og hvis
jeg har presset penge af nogen, giver jeg
det firedobbelt tilbage. Jeg vil gerne elske

alle mennesker på samme måde, som du
gør.“ Jesus smilede. Han var glad for, at
Zakæus følte, at han hørte til i Guds familie. Jesus ønsker også at vi skal føle, at vi
tilhører Guds familie.

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

Peg op

er kommet

vift hænderne ind mod jer selv,
med håndfladerne opad og indad

for at opsøge

sæt hånden over øjnene, som
om I spejder efter nogen

og frelse

kryds arme ud for taljen med knyttede
næver og åbn arme og hænder ud

det fortabte.

hold pegefingrene mod hinanden og
”tab“ hænderne ned, væk fra hinanden

(Luk 19,10)

før håndfladerne sammen og åbn dem
som en bog

Søndag
Tæl ti mønter sammen, som alle er lige store. Zakæus lovede
at han ville give halvdelen af alt han ejede til de fattige (tag
fem mønter fra), og give folk firedobbelt tilbage af det, han
havde snydt dem for (hold en mønt frem og sig: Hvis Zakæus
tog en ekstra mønt, skulle have give fire tilbage). Spørg: Hvor
mange mønter havde Zakæus tilbage?

Tirsdag
Snak sammen om hvordan Zakæus snød andre
mennesker. Spørg: Hvordan ville du have det, hvis
jeg snød dig? Ville du tilgive mig og lege med mig
igen, hvis jeg sagde undskyld? Mind dit barn om
hvordan Zakæus havde det, da folk stadig ikke ville
tilgive ham, selvom han havde bedt om tilgivelse.
Onsdag
Gå en tur på vejen hvor I bor og tæl, hvor mange
træer der er der. Hjælp dit barn med at kravle op i
ét af dem, hvis det er sikkert nok. Syng en sang sammen om
Zakæus, mens han/hun sidder der.
Torsdag
Leg gemmeleg med dit barn. Snak sammen om huskeverset
og spørg: Hvad betyder det?
Fredag
Find en stol, nogle penge, en pose og nogle blade. Hjælp dit
barn med at bruge de ting til at opføre et skuespil om bibelhistorien i aften til jeres andagt. Spørg: Ville I kravle op i et
træ og kigge efter Jesus? Hjælp dit barn med at lave en plade
af modellervoks. Skriv navnene på alle i jeres familie forneden,
og lav deres fingeraftryk ovenover. Sig: Vi tilhører Guds familie.

Mandag
Hjælp dit barn med at bruge det træ, de har lavet i
Bibelklubben, til at fortælle historien om Zakæus til nogen.
(Eller hjælp ham/hende med at tegne et træ med en mand
siddende i det). Husk også at fortælle, at Jesus også vil have
dem med i sin familie.
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