LEKTIE
År B
3. kvartal
Lektie 7

Endelig helbredt!
Ugens tekst og referencer:
Mark 5,21-34.
Den Store Mester, kap. 36.

Huskevers:
”Tak Herren, påkald hans navn!“ (1 Krøn 16,8)

Hovedformålet er, at børnene …
Ved at Jesus har helbredelsens kraft.
Føler sig sikre på, at Gud passer på dem.
Viser det, ved at prise Gud for hans magt til at gøre vidunderlige ting.

Tema:

Vi priser Gud for hans omsorg for os.

Parat til at undervise
Bibelhistorien kort fortalt
Da Jesus er på vej hen for at hjælpe Jarius
syge datter, møder han en kvinde, som
har været syg i 12 år. Hun rækker ud og
rører Jesus, og hun bliver helbredt. Jesus
stopper op og spørger, hvem der rørte
ved ham. Kvinden afslører, at det var
hende, og Jesus siger til hende, at hun er
blevet helbredt, fordi hendes tro er stor.

Dette er en historie om tilbedelse
Selvom vi nok ikke er blevet helbredt fra
en frygtelig sygdom, ved vi, at Gud har

74

omsorg for os og vil tage sig af os på alle
måder. Når vi anerkender Guds omsorg
for os i alle aspekter af vores liv, så tilbeder vi ham. Når vi takker Gud for hans
omsorg for os, så tilbeder vi vores Far.
Tilbedelse er mere end bare det at gå i
kirke til gudstjenesterne: det er vores svar
på Guds kærlighed og nåde. Vi tilbeder
Gud alle ugens dage ved at ære Ham i
alt, hvad vi siger og gør.
Til læreren
”Vores bekendelser af hans trofasthed
er himmelens foretrukne måde at vise

7
Programoversigt
Program

Minutter

Aktiviteter

max
10 min.

A. Sygeplejerske!
Læge!

Materialer

Velkomst
1

Leg og lær
aktiviteter

B. Stræk jer!
C. Hip og hop

*
2

Sang og bøn

max
10 min.

*Sang og bøn kan bruges når
som helst i programmet

Bibelhistorie

max
20 min.

Oplev bibelhistorien

Huskeverset

3
4

Inviter en rigtig læge og/eller sygeplejerske til at komme og tage noget
medicinsk udstyr med (stetoskop,
tungeholder, lommelygte, termometer osv.)
En snor der kan nå på tværs af lokalet, en lille gevinst til hvert barn.
Forskellig farvede balloner, papirer
eller papfigurer

En der spiller Jesus og en syg kvinde,
hvidt lagen, bibelsk tid udklædning,
gaffatape
Bibel

Forstå
bibelhistorien

max
15 min.

Gud holder af os

Sang og fagter til ”Jesus elsker alle
små” (se bag i)

Brug
bibelhistorien

max
15 min.

Hænder og fødder

Kulørt kraftigt papir/karton, blyanter,
sakse, hullemaskine, bånd, glitter,
palietter el.l.

Kristus for verden på. Vi skal erkende
hans nåde, som den er vist os gennem
profeterne i gammel tid, men det vidnesbyrd, som er mest effektivt, er vores
eget vidnesbyrd om vores oplevelser med
ham.
Vi er Guds vidner når vi afdækker hans
guddommelige krafts arbejde i os…
Gud ønsker at vores tilbedelse skal nå
ham på vores personlige måde. Disse
værdifulde erkendelser af hans storhed
og nåde, når de bliver fulgt op af et liv

efter Kristi eksempel, har en uimodståelig
kraft, som virker til sjæles frelse.” (Frit
oversat fra Den Store Mester, kap.36).

Forslag til dekoration
Det samme som lektion 1.
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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. Sygeplerske! Læge!
Medbring:
• En fra sundheds-sektoren
• Medicinsk
udstyr (stetoskop, forbindinger osv.)

Før timen: Inviter en læge eller sygeplejerske til at komme og besøge jer i
Bibelklubben. Spørg om de vil tage deres arbejdstøj på og tage noget af deres udstyr med, som børnene må røre ved og kunne synes var sjovt.
Sig: Læger og sygeplejersker er vores venner. Vi ser dem for at være
sikre på, at vi er sunde og vokser som vi skal, men vi kan også se lægen
eller sygeplejersken, hvis vi er syge. De kan hjælpe os med at få det
bedre.
I dag skal vi prøve at lege, at vi er læger og sygeplejersker. Vi har inviteret ____________________ til at komme og hjælpe os.
Del børnene op to og to. Giv børnene besked om at skiftes til at være læge/
sygeplejerske og patient. Vis børnene hvordan de kan lytte efter hinandens hjerteslag med stetoskopet, elle hvordan de kan se i hinandens mund og ører, måle
højde, vægt og blodtryk eller hinandens reflekser, f.eks.
Tilbagemelding
Giv dem tid til at svare når du spørger: Hvordan føltes det at lege læge/sygeplejerske og kunne hjælpe sine venner? Hvordan var det, da det var
jeres ven, der var lægen/sygeplejersken, som skulle hjælpe jer? Når vi
er syge kan vi gå til lægen eller sygeplejersken. I Bibelhistorien i dag
hører vi om en kvinde, som har været syg i mange, mange år. Men
Jesus gør hende rask. Jesus bekymrede sig for hende og han bekymrer
sig også for os. Han vil gerne sørge for, at vi har det godt. Det gør os
så glade at høre at:
I dag er vores tema:

Medbring:
• Et stykke garn
eller snor der
kan nå på
tværs af jeres
lokale
• En lille gevinst
til hvert barn
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Vi priser Gud for hans omsorg for os.
Sig det med mig.

B. Stræk jer!
Få to voksne til at hjælpe dig med at sprede snoren ud, så den når fra den ene til
den anden ende af lokalet. Lad dem holde det så højt op, at det højeste barn lige
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præcis ikke kan nå det, heller ikke selvom de hopper. Sig til børnene at du har en
gevinst til alle, som kan nå snoren. Hvis de rører den, må de sætte sig ned. Når
alle børnene har forsøgt forgæves, så sænk den lige nok til, at de højeste kan nå
den.
Fortsæt med at sænke den lidt for lidt, indtil alle kan hoppe op og nå den.
Giv gevinsterne til børnene.
Tilbagemelding
Giv børnene tid til at svare når du spørger: Hvordan var det at forsøge at nå
noget, som I ikke kunne nå? Gav I op, eller var I besluttede på at blive
ved med at prøve? Hvordan følte I, da I endelig nåede snoren? I dag
handler vores Bibelhistorie om en kvinde, som prøvede alt hvad hun
kunne, i rigtig lang tid på at komme tæt nok på Jesus til, at hun kunne
tale med ham. Men det tætteste, hun kom på, var at røre ved hans
kjortel. Og så skete der noget vidunderligt! Jesus viste hende, hvor
meget han havde omsorg for hende og det har han også for os! Vi vil
også gerne have han skal vide, at vi er glade for hans omsorg. Det er
derfor:
Vi priser Gud for hans omsorg for os.
Sig det sammen med mig.

C. Hip og hop
Anbring de farvestrålende ting du har fået fat i rundt omkring i lokalet. Få børnene til at flytte sig over til den ene væg og stå med ryggen mod den.
Lær børnene følgende klappende rytme og vers:
Hip og hop, hop amok
Hold da op
Jeg ser _____________ (navnet på en af farverne I kan se)
Værsgo‘ og Hop!

Medbring:
• Forskelligfarvede balloner, papirer
eller papfigurer

Så snart det sidste ”Hop” er blevet sagt, skal alle hoppe ud til den nærmeste ting
med den farve, som blev nævnt. Det gælder om at komme først ud til farven. Det
er dig der styrer, hvilke farver eller ting de skal hoppe ud til. Forsøg at gøre det, så
flest mulig får lov til at prøve at komme først.
Tilbagemelding
Spørg: Hvordan havde I det, når det var en anden der nåede ud til tingen eller farven før jer? Hvordan var det at være den første der nåede
det? I Bibelhistorien fra i dag hører vi om en kvinde, som prøvede at
nå hen til Jesus, men alle andre kom før hende. Da hun endelig nåede
ham, gjorde han det mest vidunderlige, fordi han holdt så meget af
hende! Jesus holder også meget af os. Det er derfor vi kommer i kirke
og grunden til at:
Vi priser Gud for hans omsorg 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
Intet kan rive mig ud (Syng med, nr 56)
Gud gav mig hænder (Syng og mal nr. 8)
Jeg kan hoppe højt (Syng og mal, nr. 24)
Jeg vil sige tak til Jesus (Syng og mal, nr. 28)
Kære Gud, jeg takker dig (Syng og mal, nr. 35)
Mission
Sig: Tilbeder vi kun Gud når vi går i kirke? Nej, vi tilbeder Gud i
løbet af hele ugen også med den måde vi er på eller det, vi siger.
Lad os læse en missionshistorie sammen hvor I prøver at finde ud af hvem der
tilbeder Gud i historie og hvordan, de gør det. Brug historien fra Børnenes missionshistorie eller en anden historie, som du har mulighed for at bruge. Spørg:
Hvem tilbad Gud? Hvordan gjorde han/hun det?
Kollekt
Sig: En måde vi tilbeder Jesus på er ved at give af det, vi har. På den
måde er der andre der også hører om, at Gud elsker og har omsorg
for dem.
Bøn
Få børnene til at nævne nogle forskellige ting vi kan gøre for at tilbede Jesus.
Lær dem også at venlighed, uselviskhed og lydighed er handlinger, som viser
Gud, at vi tilbeder ham. Det er ikke kun de handlinger der fremføres i kirke
eller Bibelklubben, som at synge, bede og læse Bibelhistorier. Når I beder, så
bed Jesus om at hjælpe børnene til at lovprise ham med hele deres liv.

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

Oplev bibelhistorien
Lav på forhånd omridset af en båd på
gulvet i et hjørne af jeres lokale. Brug
gaffa eller malertape til det. Giv børnene
udklædningstøjet på (alt for store T-shirts
som I binder med en snor om livet på dem,
viskestykker om hovedet med en hårelastik
over eller et håndklæde henslængt over den
ene skulder og bundet om livet.)
Vikl lagenet rundt om det barn, som
spiller Jesus.
(Hvis det er en meget stor klasse kan
du overveje kun at give Jesus og den syge
kvinde udklædningstøj på).
Sig: Har I nogensinde prøvet at
glæde jer helt vildt til at se en bestemt person? Hvem var det? (Giv
dem mulighed for at komme med svar).
I dag hører vi om en kvinde som
brændende ønskede at møde Jesus.

Læs eller fortæl historien
Jesus og hans venner var på den modsatte side af Gallilæa Sø og det var på tide at
tage hjem. De kravlede op i båden. Tror
I vi kan kravle i vores båd også? Lad som
om I kravler i en båd der, hvor du har
lavet omridset på gulvet. Jesus og hans
venner sejlede over søen. Der var lidt
bølger, så båden vippede fra side til side.
Tror I vi kan gøre det også? Lad som om
gynger båden fra side til side).
Da de nåede over på den anden side af
søen, kravlede Jesus og hans disciple ud
af båden kravl ud af jeres fantasibåd og
stødte i en kæmpeflok af mennesker, som
havde ventet på, at Jesus skulle komme.
Der var en mand der hed Jarius. Han
bad Jesus om at komme med hjem til
sit hus, fordi hans datter var meget syg.
Hvad tror I Jesus gjorde? Jesus elsker børn,
så han gik selvfølgelig af sted med det
samme.

Men der var kommet så mange mennesker, som gerne ville se Jesus, at det
ikke var til at komme frem.
Har I nogensinde prøvet at stå et sted,
hvor der var så mange mennesker, at I
ikke kunne komme nogen steder? Sådan
var det overalt rundt om Jesus. Alle folk
var ivrige efter at se Jesus. De ville alle
sammen gerne tæt på Jesus og tale med
ham. Få ”Jesus” til at stå i midten af jer.
Der var også syge mennesker der, som
var kommet, fordi de håbede Jesus kunne
få dem til at få det bedre. Der var så utrolig mange mennesker! De masede sig alle
sammen hen imod Jesus. Jesus var lige
ved at blive helt mast i mængden! Få alle
børnene på nær den ”syge kvinde” til at
stå helt tæt sammen omkring ”Jesus”.
Kan I huske den kvinde, vi talte om,
som ønskede så brændende at møde
Jesus? Hun var syg. Hun hørte alle historierne om, hvordan Jesus havde hjulpet
syge mennesker med at få det bedre.
Hun vidste, at hvis hun bare kunne
komme tæt nok på Jesus, så ville han
hjælpe hende. Så hun kæmpede og
kæmpede for at komme hen i nærheden
af ham. Den syge kvinde står uden for
kredsen af de andre, med Jesus midt i.
Men menneskemængden var for stor.
Hun kunne simpelthen ikke komme tæt
nok på Jesus. Men hun vidste, at han
kunne helbrede hende, så hun gav ikke
op!
Endelig udtænkte kvinden en plan,
som måske kunne virke.
Hun vidste, at Jesus havde den helbredende kraft, som kunne gøre hende
rask. Hvad nu hvis hun bare rørte ved
ham, hvis hun bare kunne få hånden hen
og røre ved hans tøj? Måske ville han få
hende til at få det bedre gennem det.
Hun maste sig frem gennem mængden. Langsomt, men sikkert, kom hun

Medbring:
• En der spiller
Jesus
• En syg kvinde
• Hvidt lagen
• Bibelsk tids udklædning
• Gaffatape

Medbring:
• en Bibel
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tættere og tættere på. Jesus gik lige forbi
hende! Han var næsten væk. Hendes
chance var lige ved at smutte væk fra
hende!
Hurtig rakte hun hånden ud og rørte
lige med nød og næppe en flig af hans
tøj. Hjælp ”den syge kvinde” med at
mase sig ind, så hun lige netop kan nå
en flig af lagenet.
Hun blev rask med det samme!
Hun kunne mærke det i kroppen omgående. Hun havde det godt for første
gang i 12 år! Jesus havde gjort hende
rask! Tror I hun var glad eller ked af det?
Hun var utrolig glad! Men ved I hvad så
der skete?
Jesus stoppede op og sagde: ”Hvem
var det, der rørte ved mig?”
Hvis det er et barn, der spiller Jesus,
så hjælp det med at stoppe op og se sig
omkring.
Han kiggede rundt. Alle hans venner
sagde; ”Det var ikke mig, du skal ikke se
på mig, heller ikke mig.” De rystede alle
sammen på hovedet. Peter, en af Jesus
venner, kunne ikke forstå hvad Jesus
mente. Han vendte sig mod Jesus og
sagde: ”Men Herre, der er jo mennesker
overalt omkring dig!” Peter tænkte, at
det var mærkeligt, at Jesus ville vide,
hvem det var, der havde rørt ved ham.
Men Jesus vidste, at han havde helbredt kvinden. Han havde følt kraft gå ud
fra sig.
Til sidst var der en lille vag stemme,
som sagde: ”Jeg rørte ved dig Herre.”
Hjælp det barn, der spiller den syge kvinde, med at sige den sætning.
Tror I Jesus var vred på hende? Hun fortalte Jesus, at hun have været syg meget
længe og bare gerne ville være rask. Hun
fortalte Jesus, at hun vidste, at hun kunne
blive helbredt, hvis bare hun kunne røre
ved ham. Kvinden faldt ned på knæ foran
Jesu fødder og takkede ham. Tror I vi kan
falde på knæ ligesom kvinden?
Jesus lyste op i et stort smil! Jesus var
glad for, at kvinden var blevet rask. Han
sagde til hende: ”Kvinde, din tro har
gjort dig rask! Gå i fred!” Hjælp ”Jesus”
med at sige den sætning.
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Kvinden troede på, at Jesus kunne gøre
hende rask, og det gjorde han!
Tilbagemelding
Giv børnene tid til at svare, når du spørger: Har I nogensinde prøvet at
være meget syge? Hvordan havde
I det så? Det var sådan kvinden
havde det, da hun var syg. Hun
havde været syg i 12 år. Det er lang
tid. Hvordan havde I det, da I blev
raske igen? Det var også sådan
kvinden havde det, da Jesus havde
gjort hende rask. Hun faldt på knæ
for Jesus og tilbad ham, fordi han
havde taget sig af hende og gjort
hende rask. Jesus tager sig også af
os. Han har omsorg for os, og det
gør os glade. Vi ønsker at Jesus skal
vide, hvor glade og taknemmelige
vi er, og:
Vi priser Gud for hans omsorg
for os.

Sig det med mig.

Huskeverset
Lær børnene huskeverset sammen med
følgende fagter:
Tak Herren,

Sæt fingerspidserne til
læberne og før hånden væk fra munden.

påkald

Løft begge arme op,
fra brystet og opad.

Hans navn!

Bevæg højre hånd
fra hovedhøjde, med
håndfladen vendt
mod venstre, nedad
foran ansigtet i en
bue.

1 Krøn 16,8

Hænderne samlede
og luk dem op, væk
fra hinanden, som om
I læser en bog.
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Forstå bibelhistorien

Gud holder af os
Sig (hvis det er noget, I har besluttet):
Om nogle uger skal vi ind og lære
vores menighed at synge ”Jesus elsker alle små”, med fagter til (se bag
i hæftet).
Lad os øve den sammen igen.
Øv sangen sammen med de fagter I
lærte til omkvædet. I skal øve den hver

4

uge fra nu og indtil I skal synge den
for de voksne. Mind om, hvornår det
skal være.
Vi priser Gud for hans omsorg
for os.

Sig det med mig.

Brug bibelhistorien

Hænder og fødder
Tegn omridset af børnenes hænder og
fødder på kartonerne. Hjælp dem med at
klippe dem ud. Lad hænderne eller fødderne gå lidt ind over hinanden. Lav to
huller gennem begge stykker karton og
bind dem sammen med et stykke bånd
eller garn. Hjælp børnene med at skrive
Jeg tilbeder Gud med mine hænder eller
fødder, afhængig af, hvad de laver. Hvis I
har lyst, kan børnene få lov til at dekorere
deres hænder og fødder, hvis du har ting
med til det.
Tilbagemelding
Spørg: Kan I huske den Bibelhistorie
vi læste i dag? Hvordan viste Jesus
omsorg overfor den kvinde, som
historien fortalte om? Hvordan
brugte den kvinde sine fødder til at
lovprise Jesus med? (Godtag svar som:
hendes fødder bar hende hen til Jesus,
hun faldt ned foran Jesu fødder for at tilbede ham efter helbredelsen osv.) Hvad
så med hænderne? Hvordan brugte
hun sine hænder til at tilbede
Jesus? (Lyt til børnene: Hun brugte sine
hænder til at række ud efter Jesus og røre
ham, hun kan have brugt dem til at takke
ham for, at han helbredte hende).

Vi kan også bruge vores hænder
og fødder til at tilbede Jesus med!
Husk på at vi tilbeder Gud med,
hvad vi gør, og hver gang vi gør
noget for at vise, at vi elsker Jesus,
så tilbeder vi ham. Hvordan kan vi
bruge vores hænder til at tilbede
ham? (Ved at dele vores legesager med
andre, hjælpe med at dække bord og
rydde op, give knus osv.). Hvordan kan
vi bruge vores fødder til at lovprise
Jesus? (Vi kan løbe hen til mor og far,
når de kalder, vi kan gå stille, når vi er i
kirke, vi kan tørre vores fødder af, inden
vi går ind i kirken, vi kan knæle i bøn
osv.).
Vis jeres hænder til nogen I kirken i dag eller når I kommer hjem
og fortæl dem om, hvordan I kan
bruge jeres hænder og fødder til at
tilbede Jesus, ligesom kvinden i historien gjorde.
Husk:

Medbring:
• Forskellige
farver karton/ kulørt
kraftigt
papir, et
stykke til
hvert barn
• Blyanter
• Sakse
• Hullemaskine
• Bånd eller
garn
• Glitter, palietter el.l.
(evt.)
• Lim

Vi priser Gud for hans omsorg
for os.

Sig det med mig endnu en gang.

Afslutning
Sig en kort bøn og tak Gud, fordi han har omsorg for børnene. Bed
Gud om at hjælpe børnene med at finde måder de kan bruge deres
hænder og fødder på i den kommende uge til at tilbede ham.
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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

Endelig helbredt!
Ugens tekst
og referencer
Mark 5,21-34.
Den Store Mester,
kap. 36.

Huskevers
”Tak Herren, påkald
hans navn!”
(1 Krøn 16,8)

Tema
Vi priser Gud for
hans omsorg for os.
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Har du nogensinde prøvet at være syg en hel dag? Har du prøvet at være syg i flere dage?
Har du nogensinde prøvet at være syg i rigtig mange dage? Du havde sikkert lyst til at blive
rask hurtigt igen. Kvinden i denne historie havde været syg i meget, meget lang tid. Hun
havde været syg i 12 lange år!

Jesus og hans venner var på vej over
Gallilæa Sø i deres båd. Der havde samlet
sig en masse mennesker inde på bredden,
som havde hørt, at Jesus skulle komme
den vej, og de ventede på at han skulle
komme.
I flokken var der en, der hed Jairus, som
ventede. Hans lille pige var meget syg, og
han var kommet for at bede Jesus om at
helbrede hende. Jairus spurgte Jesus, om
han ikke nok ville skynde sig at komme
hjem til hans hus og se på den lille pige.
Men Jairus var ikke den eneste, som
gerne ville have Jesu hjælp. Der var rigtig
mange mennesker der, og de ville alle
sammen gerne tæt på Jesus.
Der var så mange mennesker, at det
ikke var til at komme frem.
Selvom alle de mennesker, som var
mødt frem, gerne ville se Jesus, var der
én, som ønskede det mere brændende
end nogen andre.
Det var en kvinde,
som havde været syg
i meget lang tid. I 12
år var hun gået fra
læge til læge, men det
var ikke nogen, som
kunne hjælpe hende.
Så havde hun hørt
om Jesus. Hun hørte
alle historierne om,
hvordan han havde
hjulpet syge mennesker med at få det
bedre. Ham måtte
hun bare møde! Hun
vidste, at hvis hun

bare kunne komme tæt nok på Jesus, så
ville han hjælpe hende. Hun vidste, at han
kunne gøre hende rask!
Og der var han henne, omgivet af en
massiv menneskeskare. Hun kæmpede og
kæmpede for at komme hen i nærheden
af ham, ligesom alle andre mennesker,
men hun var meget lille og menneskemængden var stor. Jesus gik forbi lige
derhenne! Han var næsten væk, og hun
havde ikke nået at tale med ham! Det her
var hendes sidste chance!
Hurtigt rakte hun hånden ud og rørte
lige med nød og næppe en flig af hans
tøj.
Hun vidste med det samme, at hun var
blevet rask! For første gang i 12 år havde
hun det godt.
Men så stoppede Jesus op og sagde:
”Hvem var det, der rørte ved mig?”
Jesu gode ven Peter syntes, det var et
mærkeligt spørgsmål.
”Der er så mange mennesker her, som
kunne være stødt ind i dig, der er jo mennesker overalt!”, sagde Peter.
Men Jesus vidste, at der var et særligt
menneske, som havde rørt ved ham. ”Jeg
ved, at helbredende kraft er strømmet
igennem mig,” sagde han.
Folk blev meget stille. De kiggede
rundt. Så kom kvinden skælvende frem
foran alle menneskene. Hun knælede
ned for Jesu fødder. Var han mon vred på
hende? Hun fortalte Jesus, hvorfor hun
havde rørt ved ham, og at hun var blevet
helbredt. Hun takkede Jesus fordi han
havde gjort hende rask.
Jesus lyste op i et stort smil! ”Hvor er
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jeg glad!” sagde han. Så sagde han til
hende: ”Du er rask fordi du troede på, at
jeg kunne gøre dig rask. Gå i fred.”
Så vidste kvinden, at det ikke var fordi
hun havde rørt ved Jesu tøj, at hun var
blevet helbredt. Hun var blevet helbredt

fordi hun troede så fuldt og fast på Jesus
og på hans kraft til at helbrede hende.
Kan du forestille dig hvor glad hun må
være blevet? Hun takkede Jesus og tilbad
Gud fordi han havde omsorg for hende
og havde gjort hende rask.

Leg og lær
Lørdag
Vis dine hænder eller fødder, som du lavede i Bibelklubben
til din familie. Fortæl dem hvordan du kan bruge dem til at
tilbede Jesus.
Læs bibelhistorien sammen. Øv huskeverset hver dag på følgende måde:
Tak Herren,

Sæt fingerspidserne til læberne og før
hånden væk fra munden.

påkald

Løft begge arme op, fra brystet og opad.

hans navn!

Bevæg højre hånd fra hovedhøjde, med
håndfladen vendt mod venstre, nedad
foran ansigtet i en bue.

1 Krøn 16,8

Hænderne samlede og luk dem op, væk
fra hinanden, som I læser en bog.

Søndag
Læs Bibelhistorien.
Spørg: Hvor rørte kvinden Jesus? (På hans tøj) Tal om
hvilken slags tøj Jesus har haft på. Hvordan så det
ud? Lad dit barn føle forskellige slags stof.
Tal sammen om, hvordan de føles. Lad dit
barn prøve at røre dit tøj, mens du går væk
fra ham/hende. Tal om alle de mennesker der
var rundt om Jesus og hvorfor det var så svært for
kvinden at nå ham.
Selvom vi ikke kan nå Jesu tøj i dag, så kan vi nå ham,
når vi beder. Mind dit barn om det.
Mandag
Vis dit barn hvor huskeverset står i Bibelen (Tak Herren,
påkald hans navn!) 1 Krøn 16,8.

Hjælp ham/hende med at ”læse” ordene
ved at pege på ordene og sige dem sammen. Tal om hvilke ting dit barn er taknemmelig for og hjælp ham/hende med at sige en
enkel takkebøn til Gud.

Tirsdag
Tal sammen om måder dit barn kan bruge
sine hænder til at tilbede Jesus med i dag.
Gør det sammen. Spørg: Hvordan viser
det vi gør, at vi tilbeder Gud? Tilbeder
vi kun Gud i kirken? Hvorfor tilbeder vi Gud?
Brug dine hænder til at sige huskeverset med sammen.
Onsdag
Kom i tanke om nogle måder Gud hjælper jeres familie specielt. Tæl dem sammen. Hvor mange kom I i tanke om? Sig
Jesus tak fordi han har omsorg for dit barn og jeres familie. Sig
huskeverset sammen.
Torsdag
Hjælp dit barn med at vise de fødder eller hænder han/hun
lavede i Bibelklubben til nogen, og fortælle historien om
kvinden, som blev rask, da hun rørte ved Jesus. Syng evt. en
sang om hænder eller fødder.
Fredag
Hjælp barnet med at opføre et skuespil om bibelhistorien
med den syge kvinde i aften til jeres andagt. Lad dit barn
spille den syge kvinde eller Jesus mens I andre spiller menneskemængden. Tag noget bibelsk tid udklædningstøj på
(dragter, slag og lignende). Tilbed Jesus sammen med en
særlig lovprisnings sang. Slut jeres andagt af med at sige Gud
tak for hans omsorg for jer og syng en takkesang sammen, før
I beder.

83

