L e kti e 9

Tilbage til fremtiden
Ugens tekst og
referencer
Mika 5,1. Matt. 2,1.
Esajas 53. Mark. 15,22-39.
ApG. 1,9-11.
Den store Mester,
kap. 23, 51, 69 og 87.

Huskeverset
“Med hele jeres hjerte
og med hele jeres sjæl
ved I, at ikke ét af alle
de gode ord, Herren jeres
Gud talte til jer, er faldet
til jorden. Alt er gået i
opfyldelse.” Josva 23,14

Månedens tema
Gud holder sine løfter.

Bibelhistoriens hovedpunkter
Det Gamle Testamente indeholder profetier om Jesu fødsel og
Jesu liv på jorden. Det Nye Testamente beskriver deres opfyldelse. For eksempel forudsiger Mika 5,1, hvor Jesus skal fødes,
og Matt. 2,1 bekræfter profetien. Esajas 52,13 til 53,12 forudsiger hans liv som Guds og menneskehedens lidende tjener, og
de fire evangelier bekræfter profetiernes opfyldelse. Opfyldelsen er en forsikring om, at Gud holder det, han lover.

Dette er en bibelhistorie om nåde
Fordi så mange løfter i Bibelen beskriver begivenheder, der
allerede er sket, kan vi stole på, at Gud holder det, han lover.
Når han siger, at Jesus vil komme tilbage, kan vi tro på det på
grund af løfternes opfyldelse i fortiden.

Til lærerne
Hovedmålet er,
at børnene
forstår, at opfyldelsen
af de bibelske profetier
styrker vores tro på, at
Gud holder det, han lover.
føler, at de kan stole
på Guds ord og løfter.
ønsker at lære mere
om Guds løfter og beder
Gud om at opfylde dem.

Bibelhistoriens
røde tråd
Vi ved, at Gud holder
sine løfter, fordi
profetierne i Bibelen
går i opfyldelse.
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For de trætte rejsende på vejen til Emmaus, “udlagde (Kristus)
i alle skrifterne de ting, som angik ham selv. Hvis han straks
havde givet sig til kende for dem, ville de ikke være blevet
tilfredsstillet. I deres overstrømmende glæde ville de ikke have
tørstet efter mere end det. Men det var nødvendigt for dem at
forstå det vidnesbyrd, der var blevet givet om ham gennem
symbolerne og profetierne i Det Gamle Testamente. Deres tro
måtte opbygges herpå. Kristus gjorde ikke noget under for at
overbevise dem, men hans første handling bestod i at udlægge
skriften. De havde betragtet hans død som tilintetgørelsen af
alle deres forhåbninger. Nu viste han dem ud fra profeterne, at
dette var det stærkeste vidnesbyrd til at styrke deres tro.” Den
store Mester, s. 544.
“Det er Kristi stemme, der taler gennem patriarker og profeter, lige fra Adams tid og til tidernes sidste begivenheder. Frelseren er åbenbaret lige så klart i Det Gamle Testamente som
i Det Nye. … Jesu mirakler er et bevis på hans guddommelighed; men man finder et endnu stærkere bevis for, at han er
verdens genløser, ved at sammenligne profetierne i Det Gamle
Testamente med Det Nye Testamentes beretninger.” Den store
Mester, s. 544.

Nåde

Program oversigt
Program

Minutter

Aktiviteter

Materialer

Sig goddag ved
Ingen
døren. Lad børnene
fortælle, hvad de har
oplevet i ugens løb
_______________________________________________________________________________
10 min
A. Gud holder det, han
Leg-og-lær
Papir. Tusch.
lover
aktiviteter
B. Løfter, løfter
Blanke kort. Blyanter. Tusch
C. Vejrmelding
Udklip af en vejrmelding
Velkomst

_______________________________________________________________________________
10 min
Hygge
Hygge, sang,
Fødselsdagslys/gave
Lovsang
mission og bøn
Sangbøger. Sangark
Mission
Missionshistorien.
Kollekt
Urtepotten fra sidste gang.
Seddel med ordene Gud er
trofast.
Bøn
Ingen
_______________________________________________________________________________
20 min
Oplev bibelhistorien
Bibelhistorien
Billederne fra leg-og-lær
Huskeverset
aktivitet A.
Tre æsker. Tre mærkater.
Bibel. Forskellige ting til at
lægge i æskerne.
Læs selv
Bibler. Kopi af Daniel 2 statuen (se side 144) Langt stykke
papir. Alm. papir. Blyanter
_______________________________________________________________________________
15 min
Dele med hinanden
Fortstå
Bibler
bibelhistorien
_______________________________________________________________________________
Brug
15 min
Billedbog om profetier
4 stk. papir i A5 str. pr. barn.
bibelhistorien
Billeder fra leg-og-lær aktivitet A. Sakse. Tusch. Lim.
Bibler. Hullemaskine. Smalt
silkebånd.
*Hygge, sang og bøn kan bruges når som helst i programmet.

Dekorationsforslag
Se bibelhistorie nr. 5
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G e n n e m g å lekt i en
Velkomst
Stå ved døren og ønsk børnene velkommen. Lad dem fortælle om ugens positive og
negative oplevelser. Gå i gang med den eller de leg-og-lær aktiviteter, som du har
valgt.

Leg-og-lær aktiviteter
Vælg den aktivitet (de aktiviteter), som passer bedst til børnenes modenhed, antallet af
børn, hjælpere og lokalets størrelse.

A. Gud holder det, han lover
Bring:
• Papir
• Tusch

Giv hvert barn et stykke papir. Vis dem, hvordan de deler papiret i tre dele. Bed
dem om at tegne følgende tre billeder: Jesus som baby, Jesus på korset og Jesu
andet komme. Øverst på papiret skriver de: Gud holder det, han lover. (Gem billederne til senere)

Tilbagemelding
Sig: Vi skal bruge billederne om lidt, når vi skal tale om profetier. Hvad er en profeti? (At fortælle hvad der skal se, før det sker). Hvordan ville I have det, hvis nogen
fortalte jer, hvad der ville ske i fremtiden, og det så skete - den ene gang efter den
anden? (Tryg, bange, etc.). Når vi hører og læser om, hvad Gud siger, hvad kan vi
så være helt sikre på? Svaret står i Josva 23,14. “Med hele jeres hjerte og med hele jeres
sjæl ved I, at ikke ét af alle de gode ord, Herren jeres Gud talte til jer, er faldet til jorden. Alt er
gået i opfyldelse.” Det, vi skal huske fra bibelhistorien, er, at
VI VED, AT GUD HOLDER SINE LØFTER, FORDI PROFETIERNE I BIBELEN
GÅR I OPFYLDELSE.

B. Løfter, løfter
Bring:
• Blanke kort
• Blyanter
• Tusch

Giv børnene nogle blanke kort. Bed dem om at tegne billeder af noget, de lover
at gøre i næste uge for at glæde nogen.

Tilbagemelding
Sig: Er I helt sikre på, at I vil holde jeres løfte? (Ja. Måske) Holder I altid det, I
lover? Hvis vi læser Josva 23,14, så finder vi ud af, hvem der altid holdet det, han
lover. “Med hele jeres hjerte og med hele jeres sjæl ved I, at ikke ét af alle de gode ord, Herren
jeres Gud talte til jer, er faldet til jorden. Alt er gået i opfyldelse.” Det, vi skal huske fra bibelhistorien, er, at
VI VED, AT GUD HOLDER SINE LØFTER, FORDI PROFETIERNE I BIBELEN
GÅR I OPFYLDELSE.
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C. Vejrmelding
Vis udklippet med vejrmeldingen. Spørg om de ved, hvad en vejrmelding er. Hvordan var vejrmeldingen i sidste uge? Hvordan er vejrmeldingen for i dag?

Bring:
• Udklip af en
vejrmelding

Tilbagemelding
Sig: Hvad er det, en vejrmelding prøvet at gøre? (Profetere om vejret. Fortælle,
hvordan vejret kommer til at blive, før det sker.) Bliver vejret altid, som vejrmeldingen forudsiger?
(Nej.) Hvad med Guds profetier? Går de altid i opfyldelse? (Ja). Lad os læse Josva 23,14. “Med hele jeres
hjerte og med hele jeres sjæl ved I, at ikke ét af alle de gode ord, Herren jeres Gud talte til jer, er faldet til jorden. Alt
er gået i opfyldelse.” Det, vi skal huske fra bibelhistorien, er, at
VI VED, AT GUD HOLDER SINE LØFTER, FORDI PROFETIERNE I BIBELEN GÅR I OPFYLDELSE.

Hygge, sang, mission & bøn
Ønsk børnene og de besøgende velkommen. Husk at fejre fødselsdage og andre
begivenheder, som sker i børnenes hverdag. Tal om, hvordan det gik med at bruge
ugens bibelhistorie.

Månedens sangforslag
Se bibelhistorie nr. 5
Sange om Guds løfter

Mission
Fortæl børnenes missionshistorie.

Kollekt
Sig: Gud holder altid det, han lover. Han er trofast. En måde, vi
kan være trofaste på, er ved at give vores kollekt, så andre kan
høre om Jesus.

Bøn
Spørg, om der er specielle ting, som børnene har lyst til at bede
for. Mind dem om, at Gud er trofast og vil holde det, han lover.

Bring:
• Urtepotten fra
sidste gang.
Sæt en seddel
med ordene:
Gud er trofast
udenpå urtepotten.
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Bibelhistorien
Oplev bibelhistorien
Bring:
• Billederne
fra leg-oglær aktivitet
A.

NÅR DU
SIGER…
Løfte/
løftet/
løfterne

SKAL
BØRNENE…
Vifte med billederne
fra leg-og-lær
aktivitet A

Historien
Har nogen lovet jer noget og så brudt løftet?
(vift med billederne) (Giv børnene tid til at
tænke sig om og svare). Mennesker holder
ikke altid det, de lover. Men det gør Gud. Når
Gud lover noget, så holder han det. Sådan
har det altid været, og sådan vil det altid
blive.
Gud lovede jøderne en konge, som ville
frelse dem og bringe fred (Mika 5,1-5) Gud
fortalte dem også, hvor han skulle fødes.
Husker I, hvor det var? (I Betlehem) Gud gav
det løfte (vift med billederne) til jøderne, 700
år før det skete.
700 år senere blev der født en baby. Gæt
hvor? Rigtigt, i Betlehem. Babyens navn var
Immanuel, som betyder Gud med os. Han
skulle frelse sit folk fra deres synder (Matt.
1,20-23). Gud holder det, han lover.
Profeten Mika havde sagt, at den lovede
konge skulle blive en “hyrde for sin flok,”
og det kom også til at passe. Da Jesus blev
voksen, sagde han om sig selv, at han var
“den gode hyrde,” som gav sit liv for fårene.
(Joh. 10,14-15). Gud holder det, han lover.
Jesus “gav sit liv” for verdens synd (1. Kor.
15,3). Gud havde givet profeterne det løfte
(vift med billederne), at Jesus ville dø for at
frelse sit folk fra deres synder. (1. Mos. 3, 15;
Esajas 53) Profeten Esajas skrev, at Jesus
godt vidste, hvordan det var at være syg og
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at lide ondt ... At det var på grund af vores
synd, at Jesus blev naglet til korset, … og at
han blev straffet, for at vi kunne få evigt liv.
Og alt sammen skete. Jesus døde for at frelse
os. Gud taler altid sandt.
En sabbat var det Jesus’ tur til at læse fra
bibelrullen i templet. Han læste et løfte (vift
med billederne) fra Esajas om, at Gud ville
salve en til at prædike de gode nyheder til de
fattige, at give fanger fri og hjælpe de blinde
til at se. (Esajas 61,1) Alle hørte efter. Da han
var færdig, rullede han bibelrullen sammen,
gav den til tjeneren og satte sig. Alle kikkede spændt på ham. Ville han sige noget
mere? Jesus begyndte at tale. “I dag er det,
jeg læste, gået i opfyldelse,” sagde han. (Luk.
4,21) Det, Jesus prøvede at fortælle dem, var:
“Jeg er den person, som Gud lovede at sende.
Løftet (vift med billederne) er blevet opfyldt.”
I dag venter vi på, at resten af Guds løfter
(vift med billederne) skal opfyldes. Et af løfterne (vift med billederne) blev givet af englene, lige efter Jesus gik tilbage til himlen.
Dengang sagde englene: “Den Jesus, som er
blevet taget fra jer op til himlen, skal komme
igen på samme måde, som I har set ham
fare op til himlen.” (ApG. 1,11) Og Jesus selv
sagde: “Jeg kommer igen og tager jer til mig,
for at I skal være, hvor jeg er.” (Joh. 14,3)
Alle de andre løfter (vift med billederne) i
Bibelen, er blevet opfyldt. Derfor kan vi stole
på, at Gud også vil opfylde løftet (vift med
billederne) om, at Jesus snart kommer for at
hente os. Gud holder altid det, han lover.

Tilbagemelding
Sig: Hvordan har man det, når nogen lover
og holder det? (Man bliver glad. Stoler på
personen). Hvad har vi lært om Gud i dag?
(Gud holder det, han lover). Hvad kan vi
gøre for ikke at glemme, at Gud holder
det, han lover? (Læse om profetierne og om

hvordan, de er blevet opfyldt) Hvad skal vi
huske fra bibelhistorien?
VI VED, AT GUD HOLDER SINE
LØFTER, FORDI PROFETIERNE I
BIBELEN GÅR I OPFYLDELSE.

Huskeverset
Skriv Guds æske på
den ene mærkat. Læg
en bibel ned i æsken
og sæt mærkaten
fast på låget. Læg
nogle andre ting i de
to andre æsker. Skriv
indholdet af hver
æske på de to andre mærkater. Byt mærkaterne om, så de kommer til at sidde på de
forkerte æsker.
Lad børnene åbne æskerne med de forkerte mærkater. Lad dem opdage, at der er
sket en fejl. At der ligger andre ting i æskerne
end det, der står på mærkaterne. Lad dem
derefter åbne Guds æske. Tag Bibelen ud af
æsken. Tal om, at Gud aldrig begår nogen
fejl. Han holder det, han lover. Lad børnene
finde huskeverset i Josva 23,14. “Med hele
jeres hjerte og med hele jeres sjæl ved I, at ikke ét
af alle de gode ord, Herren jeres Gud talte til jer,
er faldet til jorden. Alt er gået i opfyldelse.” Sig
verset flere gange. Omskriv verset til hverdagsdansk, så børnene forstår meningen.
Bring:
• Tre æsker
• Tre mærkater
• Bibel
• Forskellige ting
til æskerne

denne profeti mere end 500
år før Jesus fødsel. Vis billedet
Bring:
af statuen på side 144. Vi skal
• Bibler
skrive tidspunkterne, hvor
• Kopi af Daniel
denne profeti gik i opfyldelse
2 statuen (se
på vores tids-linie. Hjælp
side 144)
børnene med at afmærke føl• Langt stykke
gende data på tidslinien.
papir
• Babylon faldt. Mederne og
• Papir.
perserne kom til magten
• Blyanter
– år 539 f.Kr.
• Mederne og perserne faldt – Grækenland kom til magten – år 331 f.Kr.
(Alexander den Store)
• Grækenland faldt – Rom fik magten – år
146 f.Kr.
• Romerriget faldt og kongedømmet blev
delt – år 476 e.Kr.
• Guds rige kommer – ?

Tilbagemelding
Sig: Den sidste del af profetien mangler at
gå i opfyldelse. Lad os skrive ordene fra
Dan. 2,44 på et stykke papir og lægge papiret i vores æske. (Lad børnene tage æskerne
med hjem) Siden resten af Daniels profeti
er gået i opfyldelse, kan vi så stole på, at
den sidste del også vil gå i opfyldelse? (Ja).
Hvad skal vi huske fra bibelhistorien?
VI VED, AT GUD HOLDER SINE
LØFTER, FORDI PROFETIERNE I
BIBELEN GÅR I OPFYLDELSE

Læs selv
Skriv følgende “tids-linie” på det lange stykke
papir. 600 f. Kr__500 f.Kr__ 400 f.Kr __ 300
f.Kr __ 200 f.Kr __ 100 f.Kr __ Jesus __ 100
e.KR.__ 200 e.Kr. __ 300 e.Kr. __ 400 e.Kr.__
500 e.Kr.
Lad børnene skiftes til at læse versene
fra Dan. 2,31-35. Sig: Gud fortalte Daniel
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Forstå bibelhistorien
Dele med hinanden
Bring:
• Bibler
• Tavle

Sig: Vågnede I i morges? Trækker
I vejret nu? Spiste I morgenmad
i morges eller aftensmad i går?
Gud har lovet at give os alt det, vi
har brug for (Fil. 4,19). Holder Gud
det, han lover?
Sig: Hvilke andre løfter har Gud
givet jer, som han har holdt? (Giv børnene tid til at tænke sig om og svare.
Lad dem fortæller personlige erfaringer,
der besvarer spørgsmålet på følgende
måde: (1) Bed dem om at fortælle
hovedindholdet i et af Guds løfter (se
tavlen). (2) Lad dem derefter fortælle en
personlig erfaring, der viser, hvordan
Gud opfyldte det løfte i deres liv.
Skriv følgende eksempler på løfter på
tavlen.
Ubegrænsede velsignelser
Mark. 9,23
Bønnesvar
Mark. 11,24
Forhindringer fjernet
Luk. 17,6
Mad
Salme 136,25
Omsorg
Salme 91,11
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Muligheder
Mark. 9,23
Åndelig føde
Joh. 6,35
Åndeligt lys
Joh. 12,46
Styrke til at tjene
Joh. 14,12
Frelse
Rom. 1,16 og 1. Pet. 2,6

Tilbagemelding
Sig: Hvis vi er bange for fremtiden,
hvorfor hjælper det så at tale om,
hvad Gud allerede har gjort for os?
(Når vi tænker på, hvordan Gud har
holdt sine løfter indtil nu, behøver vi
ikke at bekymre os for det, vi ikke
kender) Hvad fortæller Bibelens profetier os om vores trofaste Gud? (Han
holder det, han lover. Vi kan stole på
ham) Hvad skal vi huske fra bibelhistorien?
VI VED, AT GUD HOLDER SINE
LØFTER, FORDI PROFETIERNE
I BIBELEN GÅR I OPFYLDELSE.

Brug bibelhistorien
Billedbog om profetier

Tilbagemelding

Sig: Kender I nogen, der måske ville
stole mere på Gud, hvis de vidste,
hvordan Guds profetier er gået i
opfyldelse? Lad børnene lave en lille
bog, som de kan give til vedkommende.
Lad dem bruge billederne, de tegnede
(leg-og-lær aktivitet A.) Klip billederne fra
hinanden. Lav bogen på følgende måde:
Giv hvert barn fire stykker papir i A5
størrelse. På det første ark skriver de
teksten fra Mika 5,1 øverst på papiret
og limer billedet af Jesus-barnet under
teksten. På side to skriver de teksten fra
Esajas 53,12 og limer billedet af Jesus på
korset under teksten. På side tre skriver
de teksten fra ApG. 1,11 og limer billedet
af Jesu genkomst under teksten. På den
sidste side skriver de et bibelløfte, som
de særlig godt kan lide og tegner et billede, der illustrerer løftet. Læg siderne
ovenpå hinanden. Slå to huller øverst
igennem alle siderne, og træk et tyndt
silkebånd igennem hullerne.

Lad børnene fortælle, hvem de vil
give bogen til. Sig: Efter at have
hørt bibelhistorien i dag, hvor
sikre er I så på, at I kan stole på
Guds løfter? (Helt, helt sikre).

Afslutning
Syng følgende tekst til melodien:
“Soon and very soon”
Snart, meget snart skal vi se vor
konge stor (x3)
Halleluja, halleluja. Vi skal se vor
konge stor.

Bring:
• 4 stk. papir
(A5) pr. barn.
• Billederne fra
leg-og-lær aktivitet A
• Sakse
• Tusch
• Lim
• Bibler
• Hullemaskine
• Smalt silkebånd.

Alle sine løfter dem holder vores Gud
(x3)
Halleluja, alle løfter – dem holder
vores Gud.
Afslut med bøn. Mind børnene om at
læse bibelhistorien resten af ugen og
gøre de daglige aktiviteter.
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B ørn e n e s bi b elmateriale

Tilbage til fremtiden
9. lektie: Mika 5,1; Matt. 2,1; Esajas 53; Mark.
15,22-39; ApG. 1,9-11.
Huskevers: “Med hele jeres hjerte og med hele
jeres sjæl ved I, at ikke ét af alle de
gode ord, Herren talte til jer, er faldet til jorden. Alt
er gået i opfyldelse.” Josva 23,14
Tænk på: Jeg ved, at Gud holder sine løfter, fordi
profetierne i Bibelen går i opfyldelse.

Lasse kunne cykle, men det kunne hans lillesøster
Nanna ikke. “Lasse, vil du ikke nok lære mig at cykle?”
plagede hun.
“Jeg skal lære dig at cykle, når jeg kommer hjem fra
skole i morgen.” lovede Lasse. Næste dag stod Nanna
parat i døren, da Lasse kom hjem fra skole. “Skal du
lære mig at cykle nu?” spurgte hun. “Nej, ikke i dag,”
svarede Lasse. “Ole spurgte, om jeg ville med ud at
spille fodbold. Du kan lære at cykle en anden dag.”
Nanna begyndte at græde. “Du lovede!” hylede hun.
“Det kan godt være,” sagde Lasse. “Men nu må jeg
stikke.” Holdt Lasse sit løfte?
Gud holder altid det, han lover. Det har han altid
gjort, og det vil han altid gøre.
Gud lovede jøderne en konge, som ville frelse
dem og bringe fred. Han fortalte dem, hvor han
skulle fødes. “Du Betlehem… Fra dig skal der udgå
én, som skal være hersker i Israel.” (Mika 5,1). Det
løfte fik de 700 år før, det skete.
700 år senere blev der født en baby i Betlehem.
Samme nat kom himlens engle ned til hyrderne
på marken for at fortælle dem om fødselen. Hyrderne hørte deres stemmer med deres egne ører.
Babyens navn var Immanuel, som betyder Gud
med os, og Gud var hans far. Han skulle frelse sit
folk fra deres synder (Matt. 1,20-23). Gud holder
det, han lover.
Profeten Mika havde også sagt, at den lovede
konge skulle blive en “hyrde for sin flok,” og at
hans magt ville nå til jordens ender. (Mika 5,4)
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Det var et spændende løfte, for jøderne var blevet
behandlet som tjenere i mange år.
Alt, hvad profeten havde sagt, gik i opfyldelse.
Da Jesus blev voksen, sagde han om sig selv,
at han var “den gode hyrde,” som gav sit liv for
fårene. (Joh. 10,14-15). Og Jesus “gav sit liv” for
verdens synd (1. Kor. 15,3). Gud holder det, han
lover.
Gud fortalte profeterne andre ting om Jesus. At
han ville blive mishandlet og slået ihjel. (1. Mos.
3,15; Esajas 53) At han ville opleve, hvordan det
var at være syg og lide ondt… Gud fortalte dem,
at det var på grund af vores synd, at Jesus blev
naglet til korset, og at han blev straffet, for at vi
kunne få evigt liv. Og alt sammen kom til at ske.
Da Jesus kom her til jorden, hånede man ham,
slog ham og spyttede på ham, og han døde for at
frelse os. Gud taler altid sandt.
En sabbat, da Jesus var i synagogen, blev han
bedt om at læse fra bibelrullen. Han læste et løfte
fra Esajas om, at Gud ville salve en til at prædike
de gode nyheder til de fattige, at give fanger fri og
hjælpe de blinde til at se. (Esajas 61,1) Alle hørte
efter. Da han var færdig, rullede han bibelrullen
sammen, gav den til tjeneren og satte sig. Alle kikkede spændt på ham. Ville han sige noget mere?
Jesus begyndte at tale. “I dag er det, jeg læste, gået
i opfyldelse,” sagde han. (Luk. 4,21) Det, Jesus prøvede at fortælle dem, var: “Jeg er den person, som
Gud lovede at sende. Løftet er blevet opfyldt.”
I dag venter vi på, at resten af Guds løfter skal
blive opfyldt. Et af løfterne blev givet af englene,
lige efter Jesus gik tilbage til himlen. Dengang
sagde englene: “Den Jesus, som er blevet taget
fra jer op til himlen, skal komme igen på samme
måde, som I har set ham fare op til himlen.” (ApG.
1,11) Og Jesus selv sagde: “Jeg kommer igen og
tager jer til mig, for at I skal være, hvor jeg er.”
(Joh. 14,3)
Alle de andre løfter i Bibelen, er blevet opfyldt.
Derfor kan du stole på, at Gud også vil opfylde

Daglige aktiviteter
Lørdag
• Find en stor sten. Skriv huskeverset på stenen
med tusch. Gem stenen på dit værelse, så den
kan minde dig om, hvor stærke Guds løfter er.
• Læs bibelhistorien, før du går i seng.
Søndag
• Nogle gange lægger mennesker hemmelige
planer. Hvordan har Gud lovet at fortælle os,
hvad hans planer er? Læs Amos 3,7.
• Læs et af løfterne, du lagde i din løfteæske.
• Prøv om du kan sige huskeverset udenad.
Mandag
• Find en lille gren. Bræk den midt over og
sæt stykkerne sammen igen med tape. Var
grenen let at brække? Var det let at sætte den
sammen igen? Er den ligeså stærk nu, som
den var før? Grenen er ligesom et løfte. Hvis
et løfte bliver brudt, er det ikke noget værd,
og man mister tilliden til personen, der gav
løftet.
• Læs 1. Mos. 8,18 - 9,1 og 8,17. Hvilket løfte gav
Gud til Noa og til os? Har Gud holdt sit løfte?
• Tak Gud, fordi han altid holder det, han lover.
Tirsdag
• Læs Dan 2, 31-45 sammen med mor og far.
Lav statuen, som kongen så i sin drøm, af ler
eller saltdej, eller tegn den på et stykke papir.
Hvilke materialer var statuen lavet af. Farv de

forskellige dele i de rigtige farver. Vis statuen
til din familie og fortæl dem drømmen.
• Syng huskeverset til din egen melodi.
Onsdag
• Hvem kan du vise din Billedbog om profetier
til? Jeg tror, at mange af dine kammerater vil
synes, at historien om statuen er spændende.
Hvis du ikke ved, hvad du skal sige, så læs
Matt. 28,18-20 først. Bed Gud om hjælp til at
finde de rigtige ord.
• Hvilken stor begivenhed kommer snart til at
ske? Læs Åb. 22,12. Glæder du dig?_________
_____________
Torsdag
• Læs Joh. 14,1-3. Hvad handler løftet om? Er
det også for os?
• Hvor har du lyst til at bo i himlen? Tegn et billede af huset, du kunne tænke dig at bo i. Lad
resten af familien fortælle, hvordan de forestiller sig, at deres hus i himlen ser ud.
• Tak Gud, fordi han allerede har gjort et hus
parat til dig og din familie i himlen.
Fredag
• Læs nogle af bibelens profetier, når I har
andagt. Fx: Mika, 5,1-4 og Matt. 2,1. Hvor
mange år før Jesu fødsel fortalte Gud, hvor
Jesus skulle fødes? ________ Hvilke andre
profetier er blevet opfyldt?
• Hvad lærte du om Gud i denne uge?

løftet om, at Jesus snart kommer for at hente os.
Gud holder altid det, han lover. Jesus kommer
snart igen.
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