L e kti e 11

Ugens tekst og
referencer
Luk. 1,26-56.
Den store Mester,
kap. 8.
The SDA Bible
Commentary,
vol. 5, p. 1128.

Huskeverset
“Min sjæl ophøjer
Herren, og min ånd
fryder sig over Gud,
min frelser!”
Luk. 1,46-47.

Hovedmålet er,
at børnene
forstår, at de tilbeder,
når de fortæller andre,
hvor højt de elsker Gud.
har lyst til og føler
sig forberedt til at fortælle
andre om Gud.
viser det ved at dele
deres kærlighed til Gud
med dem, de er sammen
med.

Bibelhistoriens
røde tråd
Vi tilbeder Gud, når vi
fortæller andre, hvor højt
vi elsker ham

Vent, til du hører mine
nyheder!
Månedens tema
Tilbedelse er at dele vor kærlighed til Jesus med andre.

Bibelhistoriens hovedpunkter
Englen Gabriel besøger Maria og indvier hende i planen, Gud
har for hendes liv, at hun skal blive Jesu mor. Maria er både
bekymret og forbløffet. Gabriel fortæller hende, at hendes
ældre slægtning, Elisabeth, også vil få et barn. Maria besøger
Elisabeth, der velsigner Maria med ordene: “Velsignet er du
blandt kvinder, og velsignet dit livs frugt.” Maria svarer med en
vidunderlig lovsang.

Dette er en bibelhistorie om tilbedelse
Både Maria og Elisabeth havde meget, som de kunne prise
Gud for. Og de delte de vidunderlige nyheder med hinanden
som en del af deres tilbedelse. Marias lovsang fortæller om
hendes personlige kærlighed til Gud og hendes tak for de store
ting, som han har gjort for hende. Marias lovsang inspirerer
stadig mennesker i hele verden.

Til lærerne
“Der er forskellige meninger om, hvorvidt udtrykket “af Davids
hus” (Luk. 1,26-27) refererer til Maria eller Josef. Gentagelsen
af ordet “jomfru” i vers 27 antyder, at talemåden henviser til
Josef snarere end Maria. Hvad der end siges, fortæller Luk.
2,4 tydeligt, at Josefs er af Davids hus. Men Maria var også af
Davids hus. (Matt. 1,16. Luk. 1,32.) Det var igennem hende, at
Jesus bogstavelig talt “som menneske kom af Davids slægt”
(Rom. 1,3) At Maria var en efterkommer af Davids slægt syntes
at blive taget for givet i Luk. 1,32 og 69. Disse og andre skriftsteder ville miste deres betydning, hvis Maria ikke også kunne
gøre krav på, at David var en af hendes forfædre.” (The SDA
Bible Commentary, vol. 5, pp. 679 og 689)

Dekorationsforslag
Se bibelhistorie nr. 10.
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Tilbe de l se

Program oversigt
Program

Minutter

Aktiviteter

Materialer

Sig goddag ved
Ingen
døren. Lad børnene
fortælle, hvad de har
oplevet i ugens løb
_______________________________________________________________________________
10 min
A. En hemmelighed
Leg-og-lær
Ingen
B. Guds graffiti
aktiviteter
Banneret fra bibelhistorie nr.
10. Blyanter. Tusch.
Velkomst

_______________________________________________________________________________
Hygge
10 min
Hygge, sang,
Fødselsdagslys/gave
Lovsang
mission og bøn
Sangbøger. Sangark
Mission
Missionshistorien.
Kollekt
Samme som sidste gang.
Bøn
Ingen
_______________________________________________________________________________
20 min
Oplev bibelhistorien
Bibelhistorien
Tøj fra Bibelens tid.
Hvidt lagen og guldpandebånd til englen. Pude.
Huskeverset
Tre hjælpere.
Læs selv
Bibler
_______________________________________________________________________________
15 min
Fortæl det videre!
Fortstå
Ingen
bibelhistorien
_______________________________________________________________________________
Brug
15 min
Bogmærker med engle
Fotokopier af bogmærket på
bibelhistorien
side 145. Farver.
*Hygge, sang og bøn kan bruges når som helst i programmet.
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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. En hemmelighed
Hvisk et ord, der beskriver en følelse, til hvert barn: Fx. glæde, kærlighed, generthed,
tristhed, ensomhed, frygt, tryghed, etc. Lad børnene skiftes til at rollespille deres hemmelige følelse, indtil resten af klassen gætter den.

Tilbagemelding
Sig: Hvor svært er det at holde på en hemmelighed? (Accepter svar). Hvordan fandt
de andre ud af, hvad jeres hemmelige følelse var? (Vi rollespillede dem) Bibelhistorien i dag handler om en ung pige, der havde en hemmelighed, som hun glædede
sig til at fortælle til sin kusine. Huskeverset står i Luk. 1,46-47. “Min sjæl ophøjer
Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser.” Ordene fortæller, hvor højt hun
elskede Gud. Det er det, vi skal huske fra bibelhistorien i dag:
VI TILBEDER GUD, NÅR VI FORTÆLLER ANDRE, HVOR HØJT VI ELSKER
HAM.

B. Guds graffiti
Bring:
• Banneret fra
bibelhistorie nr.
10
• Tusch

Fortsæt med banneret fra sidste gang (leg-og-lær aktivitet C). De kan farve bogstaverne, skrive personlige hilsener til Gud eller tegne scener fra juleevangeliet. Gem
banneret til næste uge.

Tilbagemelding

Sig: Hvad skrev eller tegnede I på banneret i dag? (Lad dem, der har lyst, fortælle, hvad de skrev). Vores bibelhistorie handler om en ung pige. Huskeverset
fortæller, hvor højt hun elskede Gud. Nu skal jeg læse det for jer. Læs Luk.1,46-47.
“Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser.” Maria fortalte andre
om, hvad Gud havde gjort for hende. Det, vi skal huske fra bibelhistorien, er, at
VI TILBEDER GUD, NÅR VI FORTÆLLER ANDRE, HVOR HØJT VI ELSKER
HAM.

110

UGE 50

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. 10
“Fader, du har skabt mig.”
“Måne og sol, skyer og vind” Syng med, nr. 20
“Glæden, som er indeni” Syng med, nr. 18

Mission
Fortæl børnenes missionshistorie.

Kollekt
Sig: Vi tilbeder Gud, når vi fortæller andre, at vi elsker ham. At
give kollekt er en anden måde, vi tilbeder Gud på, fordi vores
penge er med til at fortælle andre om Jesus.

Bøn
Spørg, om der er noget, som børnene ønsker, at I skal bede for.
Lad dem bede stille hver for sig i nogle minutter og fortælle Gud,
hvor højt de elsker ham. Afslut selv med bøn. Bed for de specielle
ting, som børnene har nævnt.

Bring:
• Æske med
noder udenpå
og en seddel
med ordene:
Pris ham
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Bibelhistorien
Oplev bibelhistorien
Bring:
• Tøj fra Bibelens tid.
• Hvidt lagen
og guldpandebånd til
englen.
• Pude

Personer: Maria, Gabriel, Elisabeth.
Rekvisitter: Tøj fra Bibelens
tid. Lagen og guldpandebånd
til Gabriel.

Lad børnene rollespille historien, mens du fortæller. Indled
med at sige: Hvis jeg fortalte
jer, at jeg har en hemmelighed, er der så nogen af jer, der kan fortælle
mig, hvad hemmeligheden er? (Lad som
om, du er skuffet). Kan I ikke? Bibelhistorien i dag handler om Maria, der havde en
hemmelighed, som hun ikke havde fortalt
til nogen. Men da hun besøgte sin kusine,
Elisabeth, sagde kusinen, at hun allerede
kendte hemmeligheden. Nu skal I høre,
hvordan det gik til.

Historien
Man var ved at planlægge Maria og Josefs
bryllup. De var begge to af kong Davids familie. Josef var en god mand. (Maria kommer op
foran).
Måske gik Maria og tænkte på, hvor
mange dadelkager hun skulle nå at bage
før brylluppet, eller hvor meget druesaft hun
og moderen skulle lave. Vi får aldrig at vide,
hvad hun tænkte eller gjorde den dag, men
da hun vendte sig om, fik hun øje på en
engel, der stod i værelset. (Maria vender sig
om og får øje på Gabriel).
Bibelen fortæller, at det var Gabriel, den
samme engel der besøgte Zakarias. Men
Gabriel fortalte aldrig Maria, hvad han hed.
Han gav hende bare et budskab fra Gud.
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(Gabriel bevæger læberne, som om han taler)
“Herren er med dig, du Guds udvalgte.” sagde
han.
Da englen så, at Maria blev forskrækket,
skyndte han sig at sige: “Du skal ikke være
bange, Maria. Gud elsker dig og har valgt dig
til at blive mor til sin søn. Du skal give ham
navnet Jesus.” Gabriel lovede Maria, at denne
baby ville frelse sit folk fra deres synder og
regere over Israel i evighed.
Og så fortalte Gabriel, at Marias kusine, Elisabeth, også skulle få en baby, selv om hun
egentlig var for gammel til at få børn. Der var
kun tre måneder til, hun skulle føde.
Maria tænkte på Josef. Hvad ville han
sige, når han fandt ud af, at hun ventede en
baby, inden de blev gift. (Maria ser bekymret
ud). Men før englen forsvandt, sagde hun:
“Se, jeg er Herrens tjenerinde. Jeg er villig til
at gøre alt det, du har sagt.” (Gabriel sætter
sig)
Da Gabriel var forsvundet, har Maria sikkert sat sig ned for at tænke over alt det,
englen havde sagt. Hvordan skulle hun få
fortalt det til Josef? (Maria sætter sig ned og ser
tankefuld ud). Måske har hun syntes, at det
var helt uvirkeligt, at hun havde set en engel
og talt med ham. Og det var næsten ikke til
at tro, at hendes kusine Elisabeth ventede
sig, hun som var så gammel. Maria bestemte
sig for at besøge Elisabeth og fortælle hende
om englens besøg. Fordi Elisabeth selv havde
oplevet et mirakel, kunne hun sikkert bedre
forstå hvor skræmmende, men også hvor
spændende englens besøg havde været.
Maria samlede nogle få ting sammen i en
bylt og gik den lange vej til Judæa for at
besøge Elisabeth. (Maria “pakker” og går hen til
den anden side).
(Elisabeth kommer op foran med en pude
på maven). Nu kunne det ses på Elisabeth,
at hun ventede en baby. Hun var begyndt

at blive rund omkring maven. Da det bankede på døren, gik hun langsomt hen for at
lukke op. (Elisabeth lader som om, hun går hen
til døren). “Elisabeth, er du hjemme?” sagde
Maria. I det samme sparkede babyen. (Elisabeth ser overrasket ud og holder sig på maven).
Elisabeth åbnede døren og omfavnede Maria.
“Babyen i min mave sparkede af glæde, da jeg
hørte din stemme.” sagde hun.
Så så hun på Maria og sagde: “Gud har
velsignet dig mere end alle andre damer, for
du skal føde Guds søn. Det er en ære, at min
Herres mor besøger mig.”
Maria svarede: “Jeg lovpriser Herren af hele
mit hjerte, og jeg fryder mig over Gud, min
Frelser. For han har i sin nåde taget sig af mig
– jeg, som ingenting er. Maria er den lykkeligste af alle kvinder. For den Almægtige har
gjort store ting mod mig.” (Luk. 1, 46-49 Bibelen
på hverdagsdansk)
Maria og Elisabeth satte sig ned og talte
sammen. De fortalte hinanden, hvor meget de
stolede på, at Gud ville være med dem. (Maria
og Elisabeth sætter sig ned og lader som om, de
taler sammen). Det, at Elisabeth vidste, at Maria
ville få en baby, før Maria havde nået at fortælle hende det, var med til at gøre Marias tro
stærkere.
Maria blev hos Elisabeth i tre måneder.
Hun rejste først hjem, lige før Johannes blev
født. Da hun gik hjem, har hun sikkert følt, at
lige meget hvad andre mennesker sagde om
hendes baby, så var han en speciel baby, og
de næste måneder ville blive noget særligt for
hende og Josef.
Elisabeths tilbedelse og tro på Gud styrkede
Marias tro. Det er det, der sker, når vi fortæller
andre om vores tro på Gud. Vi kommer selv til
at stole mere på Gud, og vi er med til at gøre
andres tro stærkere. Når vi tilbeder Gud ved at
fortælle andre om ham, så påvirker det os alle
sammen.

Tilbagemelding
Sig: Hvad tror I, Maria følte, da Elisabeth
velsignede hende og sagde, at Gud havde
valgt hende til en særlig opgave? (Glad. Fik
det bedre.) Hvad fik Maria til at sige sådan
nogle pæne ord, der fortalte, hvor højt hun
elskede Gud? (Helligånden). Føler I nogen
gange, at I slet ikke kan lade være med at
tale om, hvor meget I elsker Gud? (Accepter
svar) Vi behøver ikke at skjule, at vi elsker
Jesus. Vi kan fortælle det til andre, ligesom
Maria og Elisabeth. Vi kan fortælle det til
hele verden. Og Helligånden vil hjælpe os,
ligesom den hjalp Maria og Elisabeth. Hvad
skal vi huske fra bibelhistorien?
VI TILBEDER GUD, NÅR VI FORTÆLLER ANDRE, HVOR HØJT VI
ELSKER HAM.

Huskeverset
Aftal med tre voksne hjælBring:
pere om at stå udenfor døren,
• Tre hjælpere
når bibelhistorien er færdig.
Begynd at sige noget samtidigt med, at du signalerer til den første hjælper om at komme brasende ind og sige: “Hør
her! Der er noget, som jeg absolut må fortælle
jer. “Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder
sig over Gud, min frelser.” Når han har sagt det,
går han ud igen. Gentag aktiviteten med de to
andre hjælpere. Sig: Det må være et vigtigt
budskab, siden tre personer ikke kunne
vente med at fortælle os det, indtil vores
program var forbi. Lad os se, om vi kan lære
budskabet udenad, så vi kan fortælle det
videre. Gentag huskeverset, indtil børnene
kan det udenad.
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Læs selv
Lad børnene slå op til bibelhenvisningerne i firkanten, der fortæller, hvornår
Maria og Elisabeths familier fik besøg af
engle. Bed dem om at fortælle, hvem der
fik budskabet, og hvad englen sagde.

Tilbagemelding
Sig: Hvad ville I sige til, hvis Gud en
dag sendte en engel ned til jer med et
budskab? (Blevet bange. Det ville være
spændende. Ville få lyst til at fortælle
andre om det) Hvordan har Gud det,
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når vi sender budskaber op til ham,
der fortæller, hvor meget vi holder
af ham? (Bliver glad). Bliver Gud også
glad, når vi fortæller andre, at vi
elsker Jesus? Hvorfor? Fortalte Maria
Elisabeth, hvor højt hun elskede Gud,
da englen havde besøgt hende. (Ja
– Marias lovsang) Hvad skal vi huske
fra bibelhistorien?
VI TILBEDER GUD, NÅR VI
FORTÆLLER ANDRE, HVOR
HØJT VI ELSKER HAM

Bibelhenvisning

Hvem talte
Gabriel til?

Hvad sagde han?

Luk. 1,8-13

Zakarias

Hans kone, Elisabeth,
skulle få en søn, der
skulle hedde Johannes.

Luk. 1,26-31

Maria

Maria skulle føde en
søn, der skulle hedde
Jesus.

Matt. 1,18-21

Josef

Josef skulle ikke være
bange for at gifte sig
med Maria.

Forstå bibelhistorien
Fortæl det videre!
Stå i en rundkreds. Forklar, at legen går
ud på, at budskabet, der bliver hvisket,
skal gå hele omgangen rundt uden at
blive forandret. Hvisk et kort budskab,
der handler om, hvor meget vi holder af
Gud, til det første barn: Fx: Gud er vores
allerbedste ven. Gud er den, vi holder mest
af i hele verden. Lad børnene hviske budskabet videre til sidemanden, indtil det
når hele vejen rundt og kommer tilbage
til dig. Sig det højt.

Tilbagemelding
Sig: Kunne I lide at fortælle jeres
kammerater, hvor meget I holder af

Gud? (Ja) Var det svært? (Nej) Blev
budskabet helt forkludret? (Accepter svar) Sig: Når vi fortæller nogen,
hvorfor vi elsker Jesus, så fortæller
de det måske til andre. På den måde
kommer mange til at høre om, hvor
god og kærlig Gud er. Det er én måde,
vi kan tilbede Gud på. Hvad kan I fortælle andre om Gud? (Giv børnene tid
til at tænke sig om og svare). Hvad skal
vi huske fra bibelhistorien?
VI TILBEDER GUD, NÅR VI
FORTÆLLER ANDRE, HVOR
HØJT VI ELSKER HAM.

Brug bibelhistorien
Bogmærker med engle
Giv hvert barn et bogmærke og nogle
tuscher. Lad dem farve englen, tegne
en pyntebort rundt om bogmærket og
skrive et budskab på bagsiden, der fortæller, hvor meget de holder af Jesus.

Tilbagemelding
Sig: Hvad er engle for noget? (Guds
sendebud). Hvem andre kan være
Guds sendebud? (Vi kan). Har I lyst til
at være Guds sendebud i næste uge
og give bogmærket til en, I kender?
Hvad skal vi huske fra bibelhistorien?

VI TILBEDER GUD, NÅR
VI FORTÆLLER ANDRE,
HVOR HØJT VI ELSKER
HAM.

Afslutning

Bring:
• Bogmærker
med engle (se
side 145)
• Farver

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

Vent, til du hører mine
nyheder!
11. lektie: Luk. 1,26-56.
Huskevers: “Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd
fryder sig over Gud, min frelser.” Luk. 1,46.47
Tænk på: Jeg tilbeder Gud, når jeg fortæller
andre, hvor højt jeg elsker ham.
Natasha havde gået til nogle kristne møder i byen,
hvor hun boede. Der havde hun fået at vide, at Gud
havde en plan for hendes liv. Det var sådan en god
nyhed, at hun næsten ikke kunne vente med at fortælle den til sin familie og venner.
Bibelhistorien i dag handler om en anden ung pige,
der også havde lyst til at fortælle sine venner, hvor
meget hun holdt af Gud. Hvis du ikke nåede at læse
bibelhistorien i sidste uge, så læs den først, for det her
er fortsættelsen.
Man var ved at planlægge Maria og Josefs bryllup.
De var begge to af kong Davids familie.
Måske gik Maria og tænkte på, hvor mange
dadelkager hun skulle nå at bage før brylluppet,
eller hvor meget druesaft hun og moderen skulle
lave. Vi får aldrig at vide, hvad hun tænkte eller
gjorde den dag, men da hun vendte sig om, fik
hun øje på en engel, der stod i værelset.
Bibelen fortæller, at det var Gabriel. Den samme
engel der havde besøgt Zakarias. Men Gabriel fortalte aldrig Maria, hvad han hed. Han gav hende
bare et budskab fra Gud. “Herren er med dig, du
Guds udvalgte.” sagde han.
Da englen så, at Maria blev forskrækket,
skyndte han sig at sige: “Du skal ikke være bange,
Maria. Gud elsker dig og har valgt dig til at blive
mor til sin søn. Du skal give ham navnet Jesus.
Han skal frelse sit folk fra deres synder og altid
være konge over Israel.”
Og så fortalte Gabriel, at Marias kusine, Elisabeth, også skulle få en baby, selv om hun egentlig var for gammel til at få børn. Der var kun tre
måneder til, hun skulle føde.
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Før englen forsvandt, sagde Maria: “Se, jeg er
Herrens tjenerinde. Lad det blot ske, som du har
sagt.”
Da Gabriel var forsvundet, har Maria sikkert sat
sig ned for at tænke over alt det, englen havde
sagt. Hvordan skulle hun få fortalt det til Josef?
Måske har hun syntes, at det var helt uvirkeligt,
at hun havde set en engel og talt med ham. Og
det var næsten ikke til at tro, at hendes kusine
Elisabeth ventede sig, hun som var så gammel.
Maria bestemte sig for at besøge Elisabeth og fortælle hende om englens besøg. Fordi Elisabet selv
havde oplevet et mirakel, kunne hun sikkert bedre
forstå, hvor skræmmende, men også hvor spændende englens besøg havde været. Maria samlede
nogle ting sammen i en bylt og gik den lange vej
til Judæa for at besøge Elisabeth.
Nu kunne det ses på Elisabeth, at hun ventede
en baby. Hun var begyndt at blive rund omkring
maven. Da hun hørte Marias stemme, sparkede babyen. Hun omfavnede Maria. “Babyen i
min mave sparkede af glæde, da jeg hørte din
stemme.” sagde hun.
Så så hun på Maria og sagde: “Maria, du er den
kvinde, Gud har udvalgt. Velsignet er det barn,
du venter. Tænk, hvilken ære at min Herres mor
kommer og besøger mig.” (Luk. 1, 42-43)
Maria svarede: “Jeg lovpriser Herren af hele mit
hjerte, og jeg fryder mig over Gud, min Frelser.
For han har i sin nåde taget sig af mig – jeg, som
ingenting er. Maria er den lykkeligste af alle kvinder. For den Almægtige har gjort store ting mod
mig.” (Luk. 1, 46-49. Bibelen på hverdagsdansk)
Maria og Elisabeth satte sig ned og talte
sammen. De fortalte hinanden, hvor meget de
stolede på, at Gud ville være med dem. Det, at Elisabeth vidste, at Maria ville få en baby, før Maria
havde nået at fortælle hende det, var med til at
gøre Marias tro stærkere.
Maria blev hos Elisabeth i tre måneder. Hun
rejste først hjem, lige før Johannes blev født. Da
hun gik hjem, har hun sikkert følt, at lige meget
hvad andre mennesker sagde om hendes baby, så

Daglige aktiviteter
Lørdag
• Hvad kan du bedst lide ude i naturen af alle
de ting, Gud har skabt? Er det dyrene eller
træerne, der er gode at klatre i? Tegn et billede af nogle af de ting, du bedst kan lide.
Spørg bagefter mor og far, hvad de bedst
kan lide. Hvis I har en bog med naturbilleder,
så kik i den. Tak Gud for den spændende og
flotte verden, som han skabte til dig.
• Læs bibelhistorien, før du går i seng. Hvilke
gaver fik Elisabeth og Maria af Gud? Tænker
du nogen gange på, at Jesus er en gave?
Søndag
• Læs Luk. 1,26-38 sammen med mor og far.
• Syng sangen: “Pris ham, pris ham.”
• Tegn et par store læber på et stykke papir.
Skriv huskeverset på læberne. Hæng dem et
sted, hvor du ser dem hver dag, så de kan
minde dig om, at du kan bruge din stemme til
at prise Gud.
Mandag
• Læs Luk. 1,39-45. Hvorfor sparkede lille
Johannes af glæde, før han blev født?
• Kender du nogen dyr, der hopper af glæde
om foråret, når de kommer ud på marken
efter den lange vinter? Tegn et af dem.
• Sig huskeverset uden at se på læberne, du
tegnede. Fortæl mor eller far, hvad verset
betyder.
Tirsdag
• Læs Luk. 1,46-55. Tegn et billede af Elisabeth,
der lytter til Marias lovsang.
• Syng lidt af Marias sang til din egen melodi.
Slå rytmen med to teskeer.

ville han være en speciel baby, og de næste måneder ville blive noget særligt for hende og Josef.
Elisabeths tilbedelse og tro på Gud styrkede
Marias tro. Det er det, der sker, når vi fortæller

• Hvis du ikke allerede har givet bogmærket
med englen til nogen, så gør det i dag.
Onsdag
• Læs Luk. 1,24-26. Hvor længe havde Johannes vokset inde i sin mors mave, da Maria
kom på besøg? ___________________________
___________________________ (vers 26)
• Hvor længe blev Maria hos Elisabeth? (vers
56) _____________________ Hvad tror du, de
talte om?
• Hvorfor kunne Zakarias ikke tale, mens Maria
var på besøg? (vers 20)
Torsdag
• Læs Luk. 1,26 og 1,39. Se på et kort over
Palæstina. Find byen, hvor englen kom og
besøgte Maria. Find bjerglandet, hvor Elisabeth boede. Få en voksen til at hjælpe dig
med at regne ud, hvor mange kilometer
Maria gik. Det var en lang spadseretur, så der
er ikke noget at sige til, at hun blev hos Elisabeth i tre måneder, før hun gik hjem.
• Hvad er den længste tur, du har gået? ______
_________________
Fredag
• Lad som om, du er journalist og skal lave en
udsendelse om Marias oplevelse. Brug en
båndoptager og interview alle i din familie.
Lad dem lade som om, de var “øjenvidner” og
fortælle, hvad de “så”.
• Fortæl, hvad du har lært om Gud i denne uge.
• Maria fortalte Elisabeth, hvor højt hun
elskede Gud. Har du fortalt nogen i denne
uge, at du elsker Jesus?
• Læs Salme 34,3, før I holder aftenbøn.

andre om vores tro på Gud. Vi kommer selv til at
stole mere på Gud, og vi er med til at gøre andres
tro stærkere. Når vi tilbeder Gud ved at fortælle
andre om ham, så påvirker det os alle sammen.

UGE 50
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