L e kti e 4

En for alle og alle for en
Ugens tekst og
referencer
ApG 2,42-47
ME kap. 7

Huskeverset
”Gør jeres arbejde med
god vilje som et arbejde
for Herren og ikke for
mennesker.”
(Ef 6,7)

Hovedformålet
er, at børnene…
forstår, at Guds gaver
skal bruges i tjeneste for
andre.
er villige til at gøre,
hvad der står i deres magt
for at hjælpe andre.
viser det ved at gøre
noget godt for andre hver
dag.

Bibelhistoriens
røde tråd
Gud giver os gaver, så
vi kan hjælpe andre.
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Månedens tema
Gud giver os evner til at tjene

Bibelhistoriens hovedpunkter
Dagen efter pinsefesten fortsætter disciplene med at undervise folket. Nye troende bliver en del af deres gruppe, og
de spiser sammen, beder sammen og har alt fælles. Mange
sælger deres ejendele for at hjælpe dem, der er i nød. Apostlene udfører mange mirakler, og kirken fortsætter at vokse fra
dag til dag.

Dette er en bibelhistorie om tjeneste
En af de evner, Gud giver os, for at vi kan tjene andre, er
evnen til at se andre menneskers behov og samtidigt se de
ressourcer, vi har til at møde disse behov. Når vi bruger vore
evner på denne måde, bliver vi vidner om Guds godhed og
vinder mennesker for Guds rige.

Til lærerne
”Denne gavmildhed fra de troendes side stammede fra
udgydelsen af Helligånden. De, som var blevet omvendt til
evangeliet, havde ”ét hjerte og én sjæl.” Én fælles interesse
beherskede dem alle, – at den betroede gerning måtte lykkes,
og begærlighed fandtes ikke indenfor deres tilværelse. Kærligheden til deres brødre og den sag, de havde knyttet sig til, var
større end deres kærlighed til penge og gods. Deres gerning
bar vidne om, at de anså menneskesjæle for at være mere
værd end jordisk rigdom.
Sådan vil det altid gå, når Guds Ånd får herredømmet i tilværelsen. De, hvis hjerter er fyldt af Kristi kærlighed, vil følge hans
eksempel, som for vor skyld blev fattig, for at vi ved hans fattigdom skulle blive rige.Penge, tid, indflydelse, – alle de gaver, de
har modtaget af Guds hånd, vil de kun værdsætte som et middel
til at fremme evangeliets arbejde. Sådan var det i den første
menighed, og når man ser, at medlemmer af menigheden i dag
ved Åndens kraft slipper deres kærlighed til timelige ting, og at
de er villige til at bringe ofre, for at deres medmennesker kan
komme til at høre ordet, så vil de sandheder, der forkyndes, få
vældig indflydelse på tilhørerne.” Mesterens efterfølgere, s. 42

Tje n e ste

Programoversigt
Program

Minutter

Aktiviteter

Materialer

Sig goddag ved
Ingen
døren. Lad børnene
fortælle, hvad de har
oplevet i ugens løb
__________________________________________________________________________________
10 min
A. Design en kirke
Leg-og-lær
Byggeklodser, lego ELLER
aktiviteter
papir og blyanter.
Velkomst

B. Samarbejde

En model børnene kan lave.
Limstifter, sakse.

__________________________________________________________________________________
10 min
Hygge
Hygge, sang,
Fødselsdagslys/gave
Lovsang
mission og bøn
Sangbøger. Sangark
Mission
Missionshistorien.
Kollekt
Samme som sidste uge.
Bøn
Gaveæske, papir, blyanter
__________________________________________________________________________________
20 min
Oplev bibelhistorien
Bibelhistorien
Tøj fra Bibelens tid, tøj, stole,
lege penge.
Huskeverset
Ingenting
Læs selv
Bibler. Tavle
__________________________________________________________________________________
15 min
Vi er kirken
Forstå
Papirspose. Spejl
bibelhistorien
__________________________________________________________________________________
Brug
15 min
A. Gud har brug for
Papir. Penne.
bibelhistorien
DIG!
B. Hjælp andre!

Tavle

*Hygge, sang, mission 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 oplevelser, de
har haft i løbet af ugen. Begynd med den leg-og-lær aktivitet, som du finder mest
relevant.

Leg-og-lær aktiviteter
A. Design en kirke
A. Medbring:
• Byggeklodser,
lego
ELLER
• Papir
• Blyanter

Sig: I dag skal vi bygge/tegne en rigtig flot kirke. Giv børnene byggeklodser,
lego eller papir og blyanter. Giv dem tid til at bygge eller tegne en kirke.
Tilbagemelding
Spørg: Hvad er vigtigt i en kirke? Lad børnene fortælle, hvad de synes er vigtigt. Kan man have en kirke uden disse ting? Der er en ting, som vi ikke kan
undvære, hvad er det? (mennesker). Hvorfor er det også vigtigt, at alle kirkens familie hjælper hinanden? I sidste uge hørte vi, at kort tid efter Jesus
var taget tilbage til himlen, var der 3.000 mennesker, som blev en del af den
tidlige kristne kirke. I dag skal vi høre om, hvordan de hjalp hinanden.Det,
vi skal huske, er, at
GUD GIVER OS GAVER, SÅ VI KAN HJÆLPE ANDRE.

B. Samarbejde
B. Medbring:
• Enkle modeller
• Lim
• Sakse

Sæt jer i grupper på tre. Forklar, at børnene skal lave en model af… (Vis en kopi
af den færdige model)Giv modellen til et barn, limstiften til et andet og saksen til
et tredje.
Sig: I dag skal vi lave en… Hvilken gruppe bliver først færdig? Nogle børn
vil måske sige, at de ikke har en model. Andre vil fange ideen og hjælpe hinanden. Bagefter kan i sammen beundre modellerne.
Tilbagemelding
Spørg: Hvad var problemet, da jeg bad jer om at lave modellerne? (Ingen
havde fået udleveret alle materialerne.) Hvad var løsningen? (Vi hjalp hinanden.) Det er det, Gud ønsker, vi skal gøre. Han giver os forskellige gaver, så vi
kan hjælpe hinanden. Det er det, vi skal huske fra bibelhistorien.
GUD GIVER OS GAVER, SÅ VI KAN HJÆLPE ANDRE.
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Hygge, sang, mission & bøn
Ønsk besøgende børn velkommen. Husk at fejre fødselsdage og andre begivenheder, som sker i børnenes hverdag. Tal om, hvordan det gik med at bruge huskeverset og ugens bibelhistorie.

Månedens sangforslag
Se bibelhistorie nr. 1

Mission
Fortæl missionshistorien for børn eller en anden relevant historie. Læg vægt på,
hvordan personerne i historien bruger deres gaver til at hjælpe andre.

Kollekt
Sig: Mennesker i hele verden tilbeder på forskellige måder
og på forskellige steder. Nogle børn holder Bibelklub udenfor, selv når det er meget varmt, eller det regner. Andre har
lokaler, der ligner vores, mens andre igen mødes i et lejet
værelse eller en privat lejlighed. Nogle gange går vores
penge til at hjælpe med at bygge kirker i hele verden.

(Kollekt)
Medbring:
• Samme som
sidste uge

Bøn
Sig: Gud giver os gaver, så vi kan hjælpe andre. Skriv eller
tegn en gave, Gud har givet jer og en person, I gerne vil
hjælpe. Når I er færdige, lægger I papiret i æsken. Sæt æsken
midt på bordet. Bed Gud om at velsigne børnenes gaver og
hjælpe dem med at finde muligheder for at bruge dem til at
hjælpe andre.

(Bøn)
Medbring:
• Gaveæske
• Papir
• Blyanter
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Bibelhistorien
Oplev bibelhistorien
Personer: Del børnene i to grupper.
Gr. 1: Rige mennesker villige til at sælge
deres jord.
Gr. 2: Fattige troende/fremmede i Jerusalem,
som nu er troende.
Desuden har du brug for en person, der
ønsker at købe noget jord.
Lad de rige inviterer de fattige troende til at
komme og spise sammen med dem og dele
deres penge.

Fortæl historien
Alle disciplene boblede over af glæde og i
forundring over det alt sammen. Tænk en
gang – 3.000 nye kristne var blevet en del af
menigheden på én dag!
Mange af de nye troende var fremmede
i Jerusalem. [Gr. 2 ser sig omkring, som er de
befinder sig på et nyt og spændende sted.] De
var kommet langvejs fra for at fejre pinsen i
Jerusalem og havde planlagt at vende hjem,
så snart festen var forbi. Nu havde de slet
ikke lyst til at skynde sig hjem. De ville blive
et stykke tid, så de kunne få undervisning af
disciplene. De havde brug for at lære mere
om Jesus.
De troende i Jerusalem inviterede de nye
troende ind i deres hjem. [Gr. 1 inviterer Gr.
2 til at slutte sig til dem.] De spiste sammen.
De bad sammen. De priste Gud sammen.
Nogle af de troende var rige,
og nogle var meget fattige.
Medbring:
Andre var blevet udstødt af
• Tøj fra Bibederes egne familier, da de blev
lens tid
kristne og havde pludselig
• Bord
ingenting. Nogle af de mere
• Stole
velhavende troende solgte
• Lege penge
deres ejendom eller andre
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værdifulde ting og brugte pengene til at
sørge for de andre. [De rige kristne lader som
om, de sælger noget og får sække med penge
tilbage.] Alle delte det, de havde, med hinanden. Alle de dyre, fine ting, de ejede, var ikke
længere så vigtige, som de havde været bare
nogle få dage tidligere. Nu vidste de, at Jesus
var opstået fra graven. De vidste, at han ville
komme tilbage oghente dem, så de kunne
bo sammen med ham i himlen. De var fulde
af håb og kærlighed.
Helligånden var blevet deres ven, og de
ønskede at dele deres tro på Gud med alle,
de mødte. Med Helligåndens hjælp udførte
de mange mirakler.
Der var hverken aviser, radio eller tv i
Jerusalem på den tid. Men det forhindrede
ikke nyhederne om den nye kirke fra at blive
spredt til alle sider. Alle undrede sig. Alle
talte. [Børnene hvisker til hinanden.]
”Har I hørt, hvad der skete her til morgen
lige foran templet?”
”Kan I huske min nabo, der har været lam,
siden hun blev født? Nu skal I høre, hvad der
skete med hende i går!”
”Ved I, hvad jeg så?”
Medlemmerne i denne første kirke underviste i Guds ord. De delte med glæde alt med
hinanden,, og de spiste ofte sammen (både
almindelig måltider og specielle nadver måltider). De sang takkesange til Gud, og de bad
sammen. Hver eneste dag hørte nye mennesker de gode nyheder om Jesus og blev en
del af menigheden.
Tilbagemelding
Spørg: Hvorfor var disciplene så glade?
(Menigheden havde fået 3.000 nye medlemmer på én dag) Hvad gjorde de troende?
(De bad, mødtes hos hinanden, og delte
hvad de havde med hinanden.) Hvordan
spredte nyhederne sig? (Folk talte med hinanden.) Alle delte, hvad de havde og hjalp

hinanden. Hvad skal vi huske fra bibelhistorien?
GUD GIVER OS GAVER, SÅ VI KAN
HJÆLPE ANDRE.

Huskeverset
Lær børnene huskeverset og bevægelserne.
Gentag, indtil børnene kan verset.
Gør jeres arbejde

Knyt hænderne.
Bank forsigtigt på
venstre hånd med
den højre.
med god vilje
Træk mundvigene
ud i et stort smil
som et arbejde
Knyt hænderne.
Bank forsigtigt på
venstre hånd med
den højre.
for Herren
Peg op mod himlen.
og ikke for mennesker Ryst på hovedet.
Ef 6,7
Luk håndfladerne
sammen og åben
dem igen.

Tilbagemelding
Spørg: Hvor mange af disse
Medbring:
ting gør vi i vores kirke i
• Bibler
dag? Tal om, hvad der sker
• Tavle
i jeres menighed. Hvilke
gaver brugte de første
kristne, da de gjorde disse ting? (De brugte
deres åndelige gaver: bl.a. gæstfrihed, bøn,
omsorg, undervisning, helbredelse.) De første
kristne brugte deres gaver til at hjælpe
andre. Vi kan gøre det samme. Hvad skal vi
huske fra bibelhistorien?
GUD GIVER OS GAVER, SÅ VI KAN
HJÆLPE ANDRE.

Læs selv
Spørg: Hvad siger Bibelen, de første kristne
gjorde? Lad os læse sammen i ApG 2,42-47
og lave en liste over de ting, de gjorde. Læs
et vers ad gangen, og skriv aktiviteterne på
tavlen.
Vers 42
Vers 43
Vers 44
Vers 45
Vers 46
Vers 47

underviste, var sammen, spiste
sammen, bad sammen
udførte mirakler
var fælles om alt
solgte deres ejendom/værdier og
gav til de fattige
mødtes i templet/kirken, spiste
sammen
priste Gud
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Forstå bibelhistorien
Vi er kirken
Medbring:
• Spejl
• Papirpose

Læg spejlet ned i papirsposen. Sig: Jeg har noget i denne papirspose, som er
meget vigtigt for hver eneste kirke. Der er faktisk ingen kirker, der kan fungere eller eksistere uden det, jeg har i posen. Kan I gætte, hvad det er? Giv
børnene tid til at gætte det. Sig: Har I lyst til at se i posen? Jeg vil vise jer det
en ad gangen, og I må ikke fortælle de andre, hvad det er. Sæt dig lidt fra børnene og kald dem hen til dig en efter en.
Tilbagemelding
Sig: Hvad var der i posen? (De fleste vil sikkert sige et spejl.) Men hvad så I i spejlet? (Deres eget spejlbillede) Hvad er det, hver eneste kirke har brug for? (Mennesker) Hvilken slags mennesker? (Mennesker, der er så glade for at kende Jesus,
at de ønsker at fortælle andre om ham.) Mennesker, der er villige til at bruge deres
talenter og gaver for at hjælpe andre. Hvad skal vi huske fra bibelhistorien?
GUD GIVER OS GAVER, SÅ VI KAN HJÆLPE ANDRE.

44

UGE 30

Brug bibelhistorien
A. Gud har brug for DIG!
Sig: Når der er krig i et land, hænger regeringen plakater op for at rekruttere soldater. Gud har også brug for hjælp. Han kæmper en krig mod
synden. Han har brug for dig og mig og de gaver, han har givet os.
Lad os prøve om vi kan lave en plakat, der viser, at Gud har brug for os.
Hvordan kan vi illustrere det med tegninger? (tænke tank) Hjælp børnene
med at lave en plakat. Hæng den evt. på opslagstavlen i kirkens indgangsparti.

A. Medbring:
• Papir
• Blyanter/
farver

Tilbagemelding
Sig: Er der andre måder, vi kan fortælle mennesker, at Gud har brug for dem?
Hvad gjorde de første kristne? (De talte med deres naboer og venner, og inviterede
dem til at komme for selv at høre om det.) Hvilke ting kan vi invitere vore kammerater med til? (sabbatsskole, spejder, og andre aktiviteter.) Gud giver os gaver, så vi
kan hjælpe andre. Det må vi ikke glemme:
GUD GIVER OS GAVER, SÅ VI KAN HJÆLPE ANDRE.

B. Hjælp andre
Hvis det er muligt, så planlæg en søndag, hvor børnene kommer ind og hjælper
til med at gøre kirken og området rundt om kirken pænt eller planlæg et besøg
på et plejehjem. Lav i fællesskab en liste over de ting, der skal til, for at aktiviteten kan blive en succes. Bag evt. pandekager bagefter eller planlæg en tur i
skoven. Gør det attraktivt at hjælpe.

B. Medbring:
• Tavle
• Kridt el. pen

Tilbagemelding
Sig: Gud giver os gaver som: godt helbred, styrke, appetit og mange andre ting. Vi
kan bruge dem til at hjælpe andre. Det er det, vi skal huske, når vi går hjem i dag:
GUD GIVER OS GAVER, SÅ VI KAN HJÆLPE ANDRE.

Afslutning
Afslut med bøn. Bed om, at kirken må vokse og at alle hver især må
bruge deres gaver til at hjælpe andre i den kommende uge.
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B ørn e n e s bi b elmateriale

En for alle og alle for en
4. historie: ApG 2,42-47.
Huskevers: ”Gør jeres arbejde med god vilje som
et arbejde for Herren og ikke for mennesker (Ef
6,7).
Tænk på: Gud giver os gaver, så vi kan hjælpe
andre.

Har du nogensinde set en dåb i din kirke? Var menighedens medlemmer glade eller kede af det? De første
kristne var lykkelige, fordi så mange mennesker blev en
del af deres menighed.
Alle disciplene boblede over af glæde og i forundring over det alt sammen. Tænk en gang – 3000
nye kristne var blevet en del af menigheden på én
dag!
Mange af de nye troende var fremmede i Jerusalem. De var kommet langvejs fra for at fejre pinsen
i Jerusalem og havde planlagt at vende hjem, så
snart festen var forbi. Nu havde de slet ikke lyst til
at skynde sig hjem. De ville blive et stykke tid, så
de kunne få undervisning af disciplene. De havde
brug for at lære mere om Jesus.
De troende i Jerusalem inviterede de nye tro-
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ende ind i deres hjem. De spiste sammen. De bad
sammen. De priste Gud sammen. Nogle af de troende var rige, og nogle var meget fattige. Andre
var blevet udstødt af deres egne familier, da de
blev kristne og havde pludselig ingenting. Nogle af
de mere velhavende troende solgte deres ejendom
eller andre værdifulde ting og brugte pengene
til at sørge for de andre. Alle delte det, de havde,
med hinanden. Alle de dyre, fine ting, de ejede, var
ikke længere så vigtige, som de havde været bare
nogle få dage tidligere. Nu vidste de, at Jesus var
opstået fra graven. De vidste, at han ville komme
tilbage og hente dem, så de kunne bo sammen
med ham i himlen. De var fulde af håb og kærlighed.
Helligånden var blevet deres ven, og de ønskede
at dele deres tro på Gud med alle, de mødte. Med
Helligåndens hjælp udførte de mange mirakler.
Der var hverken aviser, radio eller tv i Jerusalem
på den tid. Men det forhindrede ikke nyhederne
om den nye kirke fra at blive spredt til alle sider.
Alle undrede sig. Alle talte.
”Har I hørt, hvad der skete her til morgen lige
foran templet?”
”Kan I huske min nabo, der har været lam, siden
hun blev født? Nu skal I høre, hvad der skete
med hende i går!”
”Ved I, hvad jeg så?”
Medlemmerne i denne første kirke
underviste i Guds ord. De
delte med glæde alt med
hinanden,, og de spiste ofte
sammen (både almindelig måltider og specielle nadver måltider). De sang takkesange
til Gud, og de bad sammen.
Hver eneste dag hørte nye
mennesker de gode nyheder om Jesus og blev en del af
menigheden.

Lørdag
• De første kristne var meget sammen. Spørg dine forældre, om I kan gå en tur sammen med en anden familie i
dag.
• De første kristne hjalp hinanden. Hvordan kan I hjælpe
hinanden i dag?
• Tak Gud, fordi du har en familie og kammerater, du kan
hjælpe.
Søndag
• Læs ApG 2,42-47. Lav en liste over de ting, de første
kristne gjorde.
• Hvilke aktiviteter kan du bedst lide? Hvad kan din familie bedst lide?
• Tegn et stort hjerte. Skriv huskeverset på hjertet med
store bogstaver. Klip hjertet i seks dele som et puslespil.
Saml det igen og gentag verset. Brug hjertet til at lære
din familie verset.
Mandag
• Læs 1 Joh 3,17,18 sammen med din familie. Hvad beder
Gud os om at gøre? Hvordan kan vi bruge vore hænder
til at hjælpe nogen i dag? I morgen?
• Spørg mor, om I kan planlægge en picnic eller noget
andet på lørdag. Spørg, om du må invitere nogle kammerater.
• Lav nogle spørgsmål til et interview. Spørg evt. hvilket
ansvar personen har i menigheden. Tag spørgsmålene
med i kirke og interview en af de voksne.
Tirsdag
• Læs ApG 2,42,43 sammen med din familie.
• Hvad fik menneskene til at betragte disciplene med
ærefrygt?
• Slå ordet ærefrygt op i et leksikon. Hvad har du ærefrygt for? Tegn et billede af det.

•

Hvor mange medlemmer der er i den kirke, du går i?
Bed for kirkens medlemmer og for præsten, når du
holder aftenbøn.

Onsdag
• Læs ApG 2,44,45. Se på listen over de ting, den første
menighed gjorde (se søndag). Hvad kan du gøre i din
menighed? Sidder der nogen ældre menighedsmedlemmer, der ville blive glad for et kort, en tegning eller en
blomst?
• Tak Gud for alt det, han har givet din familie. Bed om
visdom til at få øje på nogen, der har brug for din hjælp.
Men husk, at du ALDRIG skal gå med en voksen, du
ikke kender, selv om vedkommende beder om hjælp.
Her er det helt OK at sige, at de skal bede en anden
voksen om at hjælpe dem.
Torsdag
• Læs ApG 2,46, 47. Følg de første kristnes eksempel og
syng nogle takkesange til Gud, når I har andagt. Lad
alle i familien vælge en sang. Læg evt. nogle små sten i
nogle tomme dåser, og lav jeres egne rytme instrumenter. Ryst dem, mens I synger. Tak Gud, fordi I bor i et
land, hvor man har lov til at tilbede Gud.
• Gør noget rart for én i din familie i dag. Lad det være en
hemmelighed mellem dig og Gud.
Fredag
• Læs og tal om ApG 2,42-47, når I har andagt. Rollespil,
hvad de første kristne gjorde. Lad de andre i familien
gætte, hvad du mimer.
• Sig huskeverset sammen, før I beder. Bed Gud om at
sende Helligånden til at være sammen med jer i kirken
– og hver eneste dag.
• Hvad har du lært om Helligånden i denne uge?
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