LEKTIE
År B
2. kvartal
Lektie 13

Lazarus, kom herud!
Ugens tekst og referencer:
Joh 11,1-44.
Den Store Mester, kap. 58.

Huskevers:
”Jesus elskede Martha og hendes søster og Lazarus.“ (Joh 11,5)

Hovedformålet er, at børnene …
Ved at Jesus elsker og har omsorg for alle.
Føler sig trygge ved at vide, at Jesus altid ved, hvad der er bedst for os.
Viser det, ved at beslutte sig for at stole helt på Jesus.

Tema:

Jesus gør det, der er bedst for os.

Parat til at undervise
Bibelhistorien kort fortalt
Jesus har tre særlig gode venner: Maria,
Martha og Lazarus. En dag bliver Lazarus
rigtig syg. Hans søster sender bud efter
Jesus, men der går et stykke tid, før han
kommer, og Lazarus dør.
Da Jesus kommer dertil, opvækker han
Lazarus fra de døde. Maria, Martha og
Lazarus er glade igen, og alle bliver klar
over, at Jesus virkelig er Guds søn.
Dette er en historie om nåde
Det var pga. Jesu nåde, at Lazarus blev
opvakt fra de døde igen og kunne være
sammen med sin familie. Jesus vil gøre
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det samme for os, når vi tager imod hans
nådesgave til os. Han giver os nyt liv og
byder os velkommen ind i sin familie.
Jesus gør det, der er bedst for os. Nogle
gange er det ikke det samme, som det vi
selv ønsker, men hans plan er altid den
bedste.

Til læreren
”Men Jesu elskede venner i Betania var
ikke de eneste Jesus havde at tænke på.
Han måtte også tænke på disciplenes
oplæring… Det var for deres skyld, at
han lod Lazarus dø. Hvis Jesus blot havde
helbredt ham fra hans sygdom, var det
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Programoversigt
Program

Minutter

Aktiviteter

Leg og lær
aktiviteter

max
10 min.

A. Indhyllet
B. Fingerdukker

Sang og bøn

max
10 min.

*Sang og bøn kan bruges når
som helst i programmet

Bibelhistorie

max
20 min.

Oplev bibelhistorien

Materialer

Velkomst
1

*
2

Huskeverset

3
4

Hvidt toiletpapir
Skabelon til fingerdukker (findes
bagerst i hæftet), papir, tegnegrej,
sakse, tape

Kold, fugtig klud, et skab eller et
tæppe og et bord, en rulle toiletpapir,
bibelsk tids udklædningstøj, børn til
at spille skuespil.
Bibel

Forstå
bibelhistorien

max
15 min.

Til bedste for dig

Forskellige billeder eller ting, pose
eller æske

Brug
bibelhistorien

max
15 min.

”Jesus elsker dig på den bedste måde“

”Jesus elsker dig på den bedste
måde“-hjerteskilt (fra bagerst i hæftet), papir, tegnegrej, farvekridt

under, der stærkest beviste Jesu guddommelige herkomst, ikke blevet udført.
Hvis Kristus var kommet til Lazarus’ sygeseng, ville han ikke være død, for så ville
Satan ikke have haft nogen magt over
ham. …
Kristus vidste at Maria og Marthas tro
ville blive sat på en hård prøve, når de så
deres brors livløse ansigt. Men han vidste også, at den kamp som de nu var i,
ville styrke deres tro til at brænde endnu
stærkere og klarere. Han led hver eneste
sørgende smerte med dem. Hans tøven
var ikke et udtryk for, at hans kærlighed
til dem var blevet mindre, men fordi han
havde en større og glædeligere sejr i sigte
for dem, for Lazarus, for sig selv og for
sine disciple.“ (Den Store Mester, kap. 58).

”Kristus græd ikke pga. Lazarus’ død,
for han skulle til at opvække ham fra de
døde. Han græd fordi mange af de mennesker, der var samlet, som græd og
sørgede over Lazarus død, var de samme
mennesker, som snart ville planlægge
hans død, -han som er opstandelsen og
livet.“ (Den Store Mester, kap. 58).

Forslag til dekoration
Lav et ”sygeværelse“, med et tæppe på
gulvet, som seng, og et bord ved siden
af, med en kande vand og et vaskefad.
Lav også en gravhule i et hjørne, ved at
hænge et lagen over et par stole el.lign.
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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.

Medbring:
• Hvidt toiletpapir

A. Indhyllet
Lad børnene på skift vikle hinanden ind i toiletpapir fra fødder til hoved. Vær
forsigtige med at indhylningen ikke bliver så stram, at de får svært ved at trække
vejret.
Tilbagemelding
Giv børnene tid til at svare når du spørger: Hvad synes I om at blive indhyllede? Hvad var det bedste ved det? Hvad var det værste? Der findes flere
historier i Bibelen om, at nogen bliver svøbt på denne måde. Vores
historie i dag handler om en mand, som blev indhyllet i stof på denne
måde. Hans søstre var meget kede af det, men Jesus vidste noget, som
de ikke vidste.
I dag er vores tema:
Jesus gør det, der er bedst for os.
Sig det med mig.

Medbring:
• Skabelon til
fingerdukker
(findes bagerst i hæftet)
• Papir
• Tegnegrej
• Sakse
• Tape
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B. Fingerdukker
Tag kopier med til alle børn i klassen, af figurerne fra bag i hæftet. Hvis du vil lave
denne aktivitet lidt hurtigere, kan du klippe alle figurerne ud i forvejen. Giv børnene figurerne, så de hver kan farvelægge de tre: Martha, Maria og Lazarus.
Tape dem fast på fingrene. Børnene skal også bruge disse figurer til huskeverset.
Tilbagemelding
Giv dem tid til at svare når du spørger: Hvad hedder jeres figurer? Kan I
få dem til at bevæge sig? Vis mig det lige! Martha, Maria og Lazarus
var søskende der virkelig levede engang. Vores historie i dag handler
om dem. Maria og Martha var kede af det, men Jesus vidste, hvad han
skulle gøre.
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I dag er vores tema:
Jesus gør det, der er bedst for os.
Sig det 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
Se lektie 10.
Mission
Sig: Gud gør det, der er bedst for hans familie, på mange forskellige
måder. Han sender f.eks. missionærer ud til resten af verden, for at
fortælle andre mennesker om sig. I dag skal vi høre en historie om
___________, som er Guds missionær i _____________.
Brug en historie fra Børnenes missionshistorie eller en anden historie, som du
har mulighed for at bruge
Kollekt
Sig: Vi kan altid have tillid til, at Gud giver os lige nøjagtig det, vi har brug for.
Når vi giver til ham af det vi har her, så deler vi det med andre, som Gud har
givet os.
Bøn
Sig en enkel bøn, hvor du f.eks. kan bede: Kære Jesus. Hjælp os med altid at
stole på dig, uanset hvad. Tak, fordi du altid gør det, der er bedst for
os. Amen.

(*Sang og bøn kan bruges når som helst i programmet)
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2

Bibelhistorien

Oplev bibelhistorien
Inden timen skal du finde følgende frem:
en kold, fugtig klud, en hule (brug et
skab eller et stykke stof eller tæppe hen
over et bord, fingerdukker (valgfrit) og
toiletpapir. Giv nogle frivillige lov til at
spille Maria, Martha, Lazarus og Jesus.
Lazarus kan ligge på gulvet og Maria og
Martha sidder tæt ved ham, foran børnene, mens du fortæller historien.
Maria så på sin søster med store, bange
øjne. ”Jeg ville sådan ønske, at Jesus var
her“, sagde hun stille. ”Hvis Jesus var her,
ville han helbrede vores bror Lazarus.“
Martha vred det kolde vand ud af
kluden og lagde den på Lazarus pande.
[Læg kluden på ”Lazarus“ pande]. De var
meget triste. ”Lad os sende bud efter
Jesus så han kan komme, og gøre vores
bror rask“, blev de enige om.
De gjorde alt, hvad de kunne, for at
hjælpe Lazarus indtil Jesus kom, men han
blev blot svagere og svagere, og til sidst
døde han.
Hans søstre indhyllede ham i et klæde
og lagde ham i en grav. [Giv børnene
lov til at vikle toiletpapir om den frivillige
”Lazarus“ og bær ham derefter ind i hulen].
Der kom rigtig mange venner for at
trøste og sørge sammen med Maria
og Martha. De var alle sammen meget
kede af det. De ville komme til at savne
Lazarus så rigtig meget alle sammen.
[Børnene laver triste, sørgende lyde].
”Hvor er Jesus“, græd Maria. [Maria
rejser sig op og græder]. ”Hvorfor kom
han ikke og helbredte vores bror?! Han
har helbredt så mange andre mennesker.
Hvis han havde været her, ville han også
have helbredt Lazarus!“
Men Jesus havde ikke travlt, som hans
disciple forventede, for at komme frem
til Lazarus hjem. Jesus fortsatte med at
helbrede andre mennesker i to hele dage
efter, at de havde fået beskeden fra sø-

strene. Da Jesus endelig nåede frem til
Martha og Maria, klagede Martha hulkende til ham: ”Herre, hvis bare du havde
været her, så ville min bror ikke være
død!“
Jesus trøstede Martha og sagde: ”Din
bror vil vågne op fra de døde og leve
igen“.
De fulgte alle sammen efter, da Martha
og Maria tog Jesus med hen til graven,
hvor Lazarus lå begravet. Der var rullet
en stor sten hen foran hulen for at lukke
for indgangen. Jesus stoppede op. Han
var så trist at han næsten brød sammen i
gråd. Men pludselig rejste han sig og beordrede: ”Rul stenen væk fra indgangen“.
Martha gav tjenerne besked om at rulle
stenen væk, fordi Jesus sagde det.
[Børnene kan åbne skabet eller løfte tæppet til side fra bordet.]
[Få børnene til at folde hænderne og bøje
deres hoveder, mens du siger Jesu bøn.]
Jesus bad; ”Fader, jeg takker dig, fordi du
har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid
hører mig, men det var for folkeskarens
skyld, som står her, at jeg sagde det, for
at de skulle tro, at du har udsendt mig“.
Så råbte Jesus højt: ”Lazarus! Kom
herud!“ [”Lazarus“ kommer ud fra
”hulen“.]
”Se!“ var der nogen der råbte, mens
de pegede mod graven.
Lazarus stod der i døråbningen. Han
var levende, stået op fra de døde, ligesom Jesus havde befalet! Lazarus var vakt
til live igen!
”Tag ligklæderne af ham“ sagde Jesus.
[Børnene vikler ”Lazarus“ fri fra toiletpapiret
eller klædet, som de har indhyllet ”Lazarus“
med.]
Maria og Martha var så lykkelige, og
de løb op og gav Lazarus et kæmpe knus.
[Maria og Martha giver Lazarus et knus.]
Alle der havde set, hvad der var sket var
blevet overbeviste om, at Jesus virkelig
var Guds enbårne søn.

Medbring:
• Kold, fugtig
klud
• Et skab eller
et tæppe og
et bord
• En rulle toiletpapir
• Bibelsk tid
udklædning
• Børn til at
spille skuespil
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Huskeverset
Medbring:
• Bibel

Disciplene forstod nu, hvorfor Jesus
ikke havde haft travlt med at komme, da
Martha og Maria sendte bud efter ham.
Det var fordi han havde en meget bedre
og særlig plan, som skulle vise mennesker, at han virkelig var Guds søn.
Vi kan altid have tillid til, at Jesus ved,
hvad der er det bedste at gøre i alle situationer, både hvad der er bedst for os og
bedst for andre.
Tilbagemelding
Giv børnene tid til at svare når du siger:
Hvorfor bebrejdede Maria og
Martha Jesus og var lidt sure på
ham? Hvor lang tid gik der, før
Jesus kom til Lazarus hus, efter søstrene have sendt bud efter ham?
Hvad lavede Jesus i den tid? Hvorfor
græd Jesus? Hvad tror I Lazarus
tænkte, dengang Jesus kaldte ham
til live igen?
Hvad blev både Martha, Maria og
hele folkeskaren, som havde været
vidne til opvækkelsen overbeviste
om den dag?
Hvad kan I bedst lide ved historien?
Jesus ved altid, hvad der er det bedste at gøre.
Husk det, som vores tema i dag
også siger:
Jesus gør det, der er bedst for
os.

Sig det sammen med mig.
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Huskeverset
Slå op på Joh 11,5 og sig: Her finder vi
huskeverset i Guds Ord, Bibelen. Læs verset højt:
”Jesus elskede Martha og hendes søster
og Lazarus“ (Joh 11,5).
Lad børnene tage deres fingerdukker
på (hvis I lavede aktivitet A) eller hjælp
dem med at tegne et ansigt på hver af tre
fingre.
Lav følgende fagter sammen med dem,
så I lærer huskeverset udenad:
Jesus

Peg op

elskede

Giv jer selv et
kram

Martha

Hold fingeren
med Martha figuren op

og hendes søster

Hold fingeren
med Maria figuren op

og Lazarus.

Hold fingeren
med Lazarus figuren op

Joh 11,5

Saml håndfladerne og åbn dem,
som en bog.
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3

Forstå bibelhistorien

Til bedste for dig
Medbring en pose eller æske med ting
eller billeder af ting, som børn ikke bryder sig om at gøre eller få, men som
deres forældre giver dem eller får dem til
at gøre, fordi de ved, at det er det bedste
for dem.
(grøntsager, tandbørste, medicinglas,
cykelhjelm, redningsvest, sengetider osv.)
Sig: Nogle gange får forældre os
til at gøre, spise eller gå med ting,
som vi ikke kan lide. Hvorfor gør
de det? Det gør de, fordi de elsker
os, og de ønsker det bedste for os.
Lad os se her i posen/æsken om vi
kan finde noget, der er sådan. Bed
en frivillig om at komme op og vælge et
billede eller en ting og fortælle, hvad den
kan betyde eller symbolisere.

4

Tilbagemelding
Giv dem tid til at svare, når du spørger:
Svarer Jesus altid sådan som I gerne
vil, når I beder ham om noget?
Nogle gange får vi bønnesvar med
det samme, men andre gange går
der lang tid, eller også svarer han
på en helt anden måde, end vi
havde forventet. Nogle gange får vi
ikke det, vi beder om, fordi det ikke
er det bedste for os.
Jesus ved, hvad der er bedst for
os. Vi kan stole på ham, fordi han
elsker os. Har I tillid til, at Jesus vil
det bedste for jer? Lad os sige temaverset sammen:

Medbring:
• Forskellige
billeder eller
ting
• Pose eller
æske

Jesus gør det, der er bedst
for os.

Brug bibelhistorien

Jesus elsker dig på den bedste måde
Hav hjerteskabeloner klar til alle børnene
på forhånd (se bagerst i hæftet). Giv børnene tid til at farvelægge hjerterne og
klippe dem ud.
Tilbagemelding
Giv børnene tid til at kommentere når du
spørger: Kan I stole på at Jesus altid
gør det, der er bedst for jer, fordi
han elsker jer? Hvad siger hjertet?
Tag jeres hjerter med hjem og vis

det til flere. Fortæl dem om Jesus
og Lazarus, og Jesu kærlighed til
dem, som er lige så stor, som hans
kærlighed til Lazarus. Fortæl dem, at
Jesus også gerne vil hjælpe dem.
Lad os sige huskeverset sammen en
sidste gang:
Jesus gør det, der er bedst
for os.
Sig det med mig endnu en gang.

Medbring:
• ”Jesus elsker dig på
den bedste
måde“ hjerte
mønster
(find det bagerst i hæftet)
• Papir
• Tegnegrej
• Farvekridt

Afslutning
Bed en kort, enkel bøn som f.eks.: Kære Jesus. Hjælp os til altid at stole
på, at du ved, hvad der er bedst for os. 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

Lazarus, kom herud!
Ugens tekst
og referencer
Joh 11,1-44.
Den Store Mester,
kap. 58.

Huskevers
”Jesus elskede
Martha og hendes
søster og Lazarus.“
(Joh 11,5)

Tema
Jesus gør det, der er
bedst for os.
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Er der nogensinde nogen af dem du elsker højt, der har været syge – så syge, at de døde?
Bibelen fortæller om to søstre som ikke ville have, at deres bror skulle dø.

Maria så på sin søster med store, bange
øjne. ”Jeg ville sådan ønske, at Jesus var
her“, sagde hun stille. ”Hvis Jesus var her,
ville han helbrede vores bror Lazarus.“
Martha vred kluden op i koldt vand og
lagde den på Lazarus pande. De var rigtig kede af det. ”Lad os sende bud efter
Jesus, så han kan komme, og gøre vores
bror rask“, blev de enige om.
Maria og Martha sad ved deres brors
seng. De gjorde alt, hvad de kunne, for at
hjælpe ham med at få det bedre, men der
var ingenting der hjalp, og Lazarus døde.
Maria og Martha græd bittert. ”Hvor
blev Jesus af?“ hylede Maria. ”Hvis han
havde været her, ville han have helbredt
Lazarus.“
Endelig fandt Marthas tjenere Jesus og
de fortalte ham, at hans ven Lazarus var
alvorligt syg. Men det fik ikke Jesus til at
skynde sig af sted. Han blev i byen, hvor
han var, og underviste to dage mere.
Da der var gået lidt tid, sagde Jesus
til sine disciple:
”Lazarus er død
og jeg er glad
på jeres vegne
over, at jeg ikke
var der. Nu får
I endnu en god
grund, til at
styrke jeres tro på
mig.“
Jesus og hans
disciple tog af
sted mod Lazarus
hus. Da de
ankom dertil kom
Maria ud til Jesus
og sagde græ-

dende: ”Herre, hvis du havde været her,
var min bror ikke død.“
Jesus sagde blidt til hende: ”Din bror
skal leve igen. Hvor har I begravet ham?“
Maria og Martha tog Jesus med hen til
den grav, som Lazarus var blevet lagt i.
Der var rullet en stor sten hen foran indgangen.
Jesus stoppede op. Han var så trist at
han næsten brød sammen i gråd. ”Se
hvor meget han elskede Lazarus,“ hviskede én til en anden.
Pludselig rejste Jesus sig og sagde: ”Rul
stenen væk fra indgangen“.
”Men Herre, der er gået fire dage. Han
lugter allerede!“ sagde Martha. Men hun
gav tjenerne besked om at rulle stenen
væk, fordi Jesus sagde det.
Jesus kiggede op mod himmelen og
sagde: ”Fader, jeg takker dig, fordi du har
hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører
mig, men det var for folkeskarens skyld,
som står her, at jeg sagde det, for at de
skulle tro, at du har udsendt mig“.
Så råbte Jesus højt: ”Lazarus! Kom
herud!“
Folk gav et lille gisp, da de hørte det.
Hvad var det Jesus havde gang i?
”Se!“ var der pludselig nogen der
råbte, mens de pegede mod graven.
Og der stod Lazarus i døråbningen.
Han var levende, stået op fra de døde,
ligesom Jesus havde befalet! Lazarus var
vakt til live igen!
”Tag ligklæderne af ham“ sagde Jesus.
Maria og Martha løb Lazarus i møde.
De græd af glæde.
Nu forstod disciplene endelig, hvorfor Jesus ikke havde haft travlt med at
komme, da Martha og Maria sendte bud
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efter ham. Det var fordi han havde en
meget bedre og særlig plan, som skulle
vise mennesker, at han virkelig var Guds
søn.
Vi kan altid have tillid til, at Jesus ved,
hvad der er det bedste at gøre i alle situationer, både hvad der er bedst for os og
bedst for andre.

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

Peg op
Giv jer selv et
kram
Martha
Hold fingeren med
Martha figuren op
og hendes søster Hold fingeren med Maria figuren op
og Lazarus.
Hold fingeren med Lazarus figuren op
Joh 11,5
Saml håndfladerne og åbn dem, som en
bog.
Søndag
Snak sammen om nogle af de ting I har eller gør, som dit barn
ikke kan lide, men som er det bedste for ham/hende (f.eks. at
bruge cykelhjelm, spise grøntsager, gå tidligt i seng osv.) Snak
om hvad Jesus gør, som er for vores bedste, også selvom det
ikke altid er det, vi gerne vil have ham til.
Sig Jesus tak, fordi han elsker dig/os og fordi han altid gør
det, der er det bedste for dig og din familie.
Mandag
Hjælp dit barn med at fortælle nogen om hjertet fra
Bibelklubben. (Hvis ikke I har et, kan I lave det ud af papir og
skrive ”Jesus elsker dig på den bedste måde“ på). Fortæl historien om Lazarus til dem. Bed Jesus om at hjælpe dig med at
stole på, at han ved, hvad der er det bedste for dig.

Tirsdag
Tag ud og se en kirkegård sammen. Mind dit barn om,
at Jesus vækkede Lazarus op, selvom han var død.
Snak sammen om hvordan det bliver, når Jesus kommer tilbage og vækker alle mennesker til live igen!
(Læs 1 Thess 4,16-17).
Onsdag
Tæl hvor mange børn I er i din familie. Hvor mange var der i
Lazarus familie?
Fortæl dit barn om en gang du har oplevet, at Gud hjalp
dig på en måde, som var det bedste for dig, også selvom du
ikke kunne se det dengang det skete.
Torsdag
Hjælp dit barn med at fremføre huskeverset udenad og brug
navnene på dine søskende og forældre, når du siger det
(”Jesus elsker [navn], [navn] og [navn].“) Spørg: Er du glad
for, at du er med i Jesu familie?
Fredag
Hjælp barnet med at opføre et
skuespil om bibelhistorien i aften
til jeres andagt. Lav graven under
et stort bord. Læg en fugtig klud
på ”Lazarus“ pande og svøb
ham i noget stof. Hvem vil spille
Lazarus? Hvem vil spille Jesus?
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