L e kti e 7

Ugens tekst og
referencer
ApG 9,10-19
ME kap. 12

Nu kan jeg se!
Månedens tema
Gud holder aldrig op med at elske os.

Bibelhistoriens hovedpunkter
Huskeverset
”For han er det redskab, jeg har udvalgt.”
(ApG 9,15)

Hovedformålet
er, at børnene…
forstår, at Guds nåde
aldrig slutter.
er taknemlige fordi
Gud hele tiden forsøger
at fortælle os, hvor meget
han elsker os.
viser det ved at lægge
mærke til Guds mange
kærlighedserklæringer.

Bibelhistoriens
røde tråd
Guds kærlighed er
som et lys i mørket.
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Jesus viser sig for Saulus og fortæller ham, at han har bedt
Ananias om at komme og give ham synet tilbage. Bagefter
taler Jesus til Ananias og fortæller ham, at han skal tage hen
til Saulus. Til at begynde med tøver Ananias. Han kender
Saulus’ rygte og hans mission om at tage de kristne i Damaskus til fange. Men Jesus forsikrer Ananias om, at han har valgt
Saulus til en mægtig gerning. Ananias tager hen til Saulus og
begynder samtalen med at sige ”broder”. Gud bruger Ananias
til at helbrede Saulus. Ananias lover, at Saulus vil blive fyldt
med Helligånden.

Dette er en bibelhistorie om nåde
Guds nåde forandrede Saulus, så han ikke alene holdt op med
at forfølge de kristne, men også blev en forkæmper for det,
han oprindeligt havde kæmpet imod. Ananias står også frem
som et eksempel på Guds nåde, idet han tager imod Saulus
og byder ham velkommen i det kristne fællesskab med ordet
”bror.” Guds nåde virker stadig i synderes liv i dag.

Til lærerne
”Da Saulus midt i sin blinde vildfarelse og fordom fik en åbenbaring af Kristus, som han forfulgte, blev han bragt i direkte
forbindelse med den menighed, som er verdens lys. I dette
tilfælde er Ananias Kristi stedfortræder og repræsenterer også
Kristi præster på jorden, som er indsat til at handle på hans
vegne. I Kristi sted berører Ananias Saulus’ øjne, for at de kan
modtage synet. I Kristi sted lægger han hænderne på ham,
og mens han beder i Jesu navn, modtager Saulus Helligånden.
Alt gøres i Jesu navn og ved hans kraft. Kristus er selve kilden,
menigheden er forbindelsesledet” (Mesterens efterfølgere, side
69).

Nåde

Programoversigt
Program

Minutter

Aktiviteter

Materialer

Ingen
Sig goddag ved
døren. Lad børnene
fortælle, hvad de har
oplevet i ugens løb
__________________________________________________________________________________
Små beholdere, skåle el. lign.
A. B for bobler
10 min
Leg-og-lær
med sæbebobbelvand.
aktiviteter
Tynd ståltråd
Ingenting
B. Spille død
Tørklæder
C. Blindebuk
Velkomst

__________________________________________________________________________________
Fødselsdagslys/gave
Hygge
10 min
Hygge, sang,
Sangbøger. Sangark
Lovsang
mission og bøn
Missionshistorien.
Mission
Kollekt
Samme som sidste uge.
Bøn
Tavle
__________________________________________________________________________________
Oplev bibelhistorien
Tøj fra Bibelens tid. Frugt.
20 min
Bibelhistorien
Huskeverset
Bord. Stole.
Læs selv
Ærtepose. Tavle. Bibler
__________________________________________________________________________________
Guds kærlighedslys
Papir. Selvlysende farver.
15 min
Forstå
Bibler. Lommelygte
bibelhistorien
__________________________________________________________________________________
Tænd et lys
Lagkagelys. Små kort 10x15
15 min
Brug
cm, Farver. Gavepapir. Tape.
bibelhistorien
Sakse.
*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 ugens løb. Begynd med den leg-og-lær aktivitet, som du finder mest
relevant.

Leg-og-lær aktiviteter
A. Medbring:
• Små beholdere med
sulfovand til
sæbebobler
Tynd ståltråd.

Opskrift til
sæbebobler
Opskrift til sæbebobler Bland en
2½ dl. opvaskemiddel med 2½
dl. vand. Hvis
man vil have
større bobler,
skal mængden
af opvaskemiddel forøges. For
at lave mere
solide bobler kan
man tilsætte den
samme mængde
sukker eller
glycerin, som
opvaskemiddel (2½ dl). Lav
cirkler af tynde
stykker ståltråd
til at puste bobler
med.
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A. B for bobler
Fordel de små beholdere med sulfovand til sæbeboblerne. Sig: Lad os se, hvem
der kan puste flest sæbebobler på ét pust. Bagefter ser vi, hvem der kan puste
den største boble.
Tilbagemelding
Spørg: Hvorfor tror I, Gud gjorde det muligt for os at lave bobler? Accepter
deres svar. Jeg er ikke helt sikker på hvorfor, men jeg vil gerne tro, at det
bare er fordi, han elsker os. Bobler er en gratis gave. Man skal ikke gøre
noget for at få en gave. Man skal bare tage imod den. Hvilke andre ting giver
Gud os, bare fordi han elsker os? (Smukke blomster, mad der smager godt,
blinkende stjerner, regnbuer, dejlige dufte) Alle disse ting viser os Guds nåde.
Saulus oplevede Guds nåde på en speciel måde. Det skal vi høre om i bibelhistorien. Det, vi skal huske, er, at
GUD KÆRLIGHED ER SOM ET LYS I MØRKE.

B. Spille død
Sig: I dag skal I prøve at spille død. I skal skiftes til at komme hen til mig
og stille jer med ryggen til. Når jeg siger ”nu”, slapper I af, holder kroppen
strakt samtidig med, at I lader jer falde bagover. Jeg skal nok gribe jer. Giv
de børn, der vil, anledning til at prøve.
Tilbagemelding
Spørg: Var det svært at slappe af og lade sig falde bagover? Hvorfor? Ville I
have ladet jer falde bagover, hvis det havde været en helt fremmed, der stod
bag jer? Hvor meget ville I stole på én, der med vilje havde ladet en anden
falde? Det var lige præcis den situation, Ananias befandt sig i, da han skulle
hjælpe Saulus. Men han stolede på Gud og tændte et lys i det mørke, Paulus
befandt sig i. Det er det, vi skal huske fra bibelhistorien
GUDS KÆRLIGHED ER SOM ET LYS I MØRKE.

C. Blindebuk

C. Medbring:
• Flere tørklæder

Lad børnene finde hver sin makker. Stil stole og borde, så de danner en forhindringsbane. Bind et tørklæde om øjnene på det ene barn og lad det andet føre
ham/hende igennem forhindringsbanen. Når børnene har gået 1/3 af vejen, så
sig: Stop. Alle skifter partner. Den nye partner må ikke tale, men skal lede
”den nye blinde” ved hånden. Vær sikker på, at alle børnene skifter partner.
Gentag, indtil alle har prøvet både at være blind og at lede.
Tilbagemelding
Spørg: Hvordan havde I det, da I vidste, hvem der førte jer? Stolede I på vedkommende? Hvorfor? Hvordan var det ikke at vide, hvem der ledte jer? Hvad var
sværest? I vores bibelhistorie i dag fik Ananias en svær opgave. Han skulle give
den mand synet tilbage, der havde truet med at slå ham ihjel. Han gjorde det,
fordi han stolede på Gud. Det, vi skal huske fra bibelhistorien, er, at
GUDS KÆRLIGHED ER SOM ET LYS I MØRKE.

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. 6

Mission
Fortæl børnenes missionshistorie. Læg vægt på, at en missionær
er en sendt fra Gud. Vi behøver ikke rejse ud for at være eller blive
missionærer. Vi kan være missionærer lige der, hvor vi bor.

(Kollekt)
Medbring:
• Samme som
sidste uge.

Kollekt
Sig: Vore gaver er med til at fortælle mennesker, at Jesus
elsker dem og ønsker at frelse dem.

(Bøn)
Medbring:
• Tavle

Bøn
Spørg børnene, om der er noget, de er bekymrede over eller føler sig utrygge ved. Skriv
deres bekymringer på tavlen. Bed forskellige frivillige om at bede for hver bekymring.
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Bibelhistorien
Oplev bibelhistorien
Personer: Saulus, Judas, Ananias.
Sæt scenen: Indret et hjørne oppe foran
som et lille værelse med en stol, et bord og
et sammenrullet tæppe. Bed Saulus om at
sætte sig ved bordet.

Fortæl historien
[Saulus sidder ved et bord med hovedet bøjet og
øjnene lukkede.]
Saulus sad på sit værelse i Judas’ hus. Han
lignede slet ikke den farlige og mægtige
person, som han havde været for et par dage
siden. Nu sad han stille med bøjet hoved.
Han brugte al sin tid på at bede.
Der var så meget, han gerne ville tale med
Gud om. For det første ville han bede om tilgivelse. Han gyste, når han tænkte på alle de
uskyldige kristne, han så hensynsløst havde
henrettet. Han priste og takkede Gud igen og
igen, fordi Gud havde stoppet ham og frelst
ham. Mindet om, at han på vejen udenfor
Damaskus havde set Jesus, gjorde ham lykkelig. Han gennemlevede dette øjeblik igen
og igen
[Prik Saulus på skulderen og læg et stykke
frugt i han hånd. Saulus ryster på hovedet.]
Judas og hans familie prøvede at få Saulus
til at spise lidt, men han ville ikke have
noget. Han ville heller ikke have noget at
drikke. Til sidst lod de ham være alene med
sine tanker.
Nyheden om, at Saulus, der
så hensynsløst havde jagtet
Medbring:
på de kristne, var kommet til
• Tøj fra BibeDamaskus, spredte sig hurtigt
lens tid
i hele byen. De kristne havde
• Frugt
hørt, at han ville komme, og
• Bord og stole
nu var han her. Rygtet sagde,
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at han boede i Judas’ hus. Rygtet sagde også,
at han var blevet blind, og at han var blevet
ført ind i byen som et barn! Alt tydede på,
at der var sket noget helt usædvanligt, men
ingen var sikre på, hvad det var.
I Damaskus boede der en discipel, som
hed Ananias. Da der var gået tre dage, viste
Gud sig for ham i et syn og sagde: ”Rejs dig
og gå hen i Den lige Gade og spørg i Judas’
hus efter Saulus fra Tarsus. For han beder,
og han har i et syn set en mand, der hedder
Ananias, komme ind og lægge hænderne på
ham, så han kan se.”
Ananias blev nervøs. [Ananias ser nervøs
ud.] ”Herre, jeg har hørt af mange, hvor
meget ondt denne mand har gjort mod de
kristne i Jerusalem,” sagde han. ”Og her i
Damaskus har han fuldmagt fra ypperstepræsterne til at fængsle alle dem, der tror på
dig.”
Det vidste Gud godt, men Gud havde en
plan. “Gå, Ananias!” sagde han. ”For Saulus er
den mand, jeg har valgt til at fortælle hedninger, konger og Israels børn om mig.”
[Ananias går langsomt hen til Saulus.]
Ananias adlød. Han gik langsomt ned ad
Den lige Gade. Han så op på skyerne og på
de travle gader, han gik forbi. Alt så normalt
ud. Ananias rystede på hovedet. Alt var langt
fra normalt. Han havde lige fået et syn fra
Gud, og nu var han på vej hen til den frygtede Saulus, som Gud lige havde fortalt ham,
var blevet en kristen!
Ananias fandt Judas’ hus. Inden for fandt
han Saulus siddende roligt ude af stand til at
se. Han ventede på ham. Ananias blev fuld
af medfølelse. [Ananias lægger sine hænder på
Saulus.] Han lagde sine hænder på Saulus og
sagde, “Broder Saul, Herren har sendt mig,
Jesus, som viste sig for dig på vejen hertil, for
at du igen skal kunne se og blive fyldt af Helligånden.”

I samme øjeblik fik Saulus synet tilbage.
Han rejste sig op, og før han ville spise eller
drikke, bad han om at blive døbt.
Tilbagemelding
Spørg: Hvorfor havde Ananias ikke lyst til
at hjælpe Saulus? Synes I, det var en god
grund? Hvordan ville I have reageret, hvis
Gud havde bedt jer om at gå hen og hjælpe
en ballademager? (Bange. Ville have spekuleret på, om vi havde forstået Gud rigtigt)
Hvorfor tog Ananias af sted? (Han stolede
på Gud) Hvilket ord viser, at Ananias stolede på Guds ord om, at Saulus var blevet
omvendt? (Han kaldte Saulus for bror) Hvad
skal vi huske fra bibelhistorien?
GUDS KÆRLIGHED ER SOM ET
LYS I MØRKE.

Huskeverset
Skriv huskeverset på tavlen. “For han er det
redskab, jeg har udvalgt” (ApG 9,15). Lad
børnene sige verset to eller tre gange. Kast
derefter ærteposen til et af børnene og sig
versets første ord. Barnet, der griber posen,
siger ord nummer to og kaster posen videre.
Fortsæt, indtil I har sagt hele verset. Gentag
legen flere gange, indtil børnene kan verset
udenad. Forklar, hvad det betyder, at Saulus
var Guds ”redskab.”

som Gud valgte til at udføre
særlige opgaver for ham.
Sæt jer i fire grupper. Giv
hver gruppe en af de følgende tekster. Bed dem finde
ud af, hvem Gud kaldte og
hvordan han kaldte dem.
Bibelhenvisninger:
Matt 4,18-22
Luk 5,27-31
2 Mos 2,11.12; 2 Mos 3,9-12
1 Sam 16,1.5-13

(Huskeverset)
Medbring:
• Ærtepose
Tavle

(Læs selv)
Medbring:
• Bibler

Tilbagemelding
Spørg: Hvilken slags mennesker valgte
Gud til ledere? (Fiskere, hyrder, mordere,
skatteopkrævere) Er der nogle af disse
mennesker, som I havde tænkt på som
ledere? Hvad gjorde det muligt for Saulus
og mennesker som ham at blive ledere?
(De elskede Gud. De arbejdede sammen med
Helligånden. Guds nåde) Guds nåde gør en
forskel. Den kan også gøre en forskel i
vore liv. Det er det, vi skal huske fra bibelhistorien.
GUDS KÆRLIGHED ER SOM ET LYS
I MØRKE.

Læs selv
Spørg: Hvis I skulle vælge en person til
at blive missionær eller præst, ville I så
vælge en, som alle er bange for? Hvorfor
tror I, Gud gjorde det? Hvilket arbejde
skulle Saulus gøre? Lad os læse ApG 15,9
og finde ud af det. (Fortælle evangeliet til
hedningene – dem der ikke var jøder.) Lad
os finde nogle af de andre mennesker,
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Forstå bibelhistorien
Guds kærlighedslys
Skriv på forhånd følgende bibelvers på et stykke papir med selvlysende farver.
Medbring:
Sæt et mærke på lommelygten, hvor der står ”kærlighed”
• Papir
Sig: Saulus gjorde mange forkerte ting. Kan I nævne nogle af dem? (Han
• Selvlysende
forfulgte de kristne og satte dem i fængsel. Han prøvede på at forhindre mennefarver
sker i at lære om Jesus. Han sårede de mennesker, der troede på Jesus.) Da han
• Bibler
mødte Jesus forandrede alt dette sig. Hvorfor? (Han forstod, at Jesus var Guds
• Lommelygte
søn) Hvilke ting gør vi forkert? (Accepter alle svar uden at være fordømmende).
Hvad bør vi gøre, når vi har gjort noget forkert? (Bede Gud, og den person vi
har såret, om tilgivelse.) Hvordan kan vi være sikre på, at Gud vil tilgive os? Lad os
tænde Guds kærlighedslys og se, hvad han siger. Sluk lyset, tænd lommelygten
og lad den lyse på bibelversene. Læs dem højt i kor.
• ”Er jeres synder som skarlagen, kan de blive hvide som sne; er de røde som purpur,
kan de blive som uld” (Es 1,18).
• ”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne Søn, for at enhver, som
tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv” (Joh 3,16).
• ”For af den nåde er I frelst … gaven er Guds” (Ef 2,8).
• “Min nåde er dig nok” (2 Kor 12,9).
Tilbagemelding
Læs også Romerne 8,38. Sig: Hvordan føles det at vide, at Gud aldrig vil forlade
os? (Godt. Trygt.) Når vi er kede af det, fordi vi har gjort noget forkert eller har
såret nogen, hvad skal vi så huske på? (At Gud stadig elsker os.) Det er det, vi skal
huske fra bibelhistorien
GUDS KÆRLIGHED ER SOM ET LYS I MØRKE.
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Brug bibelhistorien
Tænd et lys
Giv hvert barn et lys, et lille stykke gavepapir og et kort. Lad dem pakke lyset ind
i gavepapiret og skrive ”Guds kærlighed er som et lys i mørke” på kortet.
Tilbagemelding
Sig: Tror I, alle mennesker er kede af det en gang imellem? Har vi alle
sammen brug for at vide, at Jesus elsker os? Hvem har I lyst til at give jeres
lys til? Når I aflevere lyset, så kan I fortælle, hvad I har lært i dag, at…
GUDS KÆRLIGHED ER SOM ET LYS I MØRKE.

Medbring:
• Små lys
• Kort 10x15 cm
• Blyanter/
farver
• Gavepapir
• Tape
• Sakse
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B ørn e n e s bi b elmateriale

Nu kan jeg se!
7. historie: ApG 9,10-19.
Huskevers: ”For han er det redskab, jeg har
udvalgt.” (ApG 15,9)
Tænk på: Guds kærlighed er som et lys i mørke.

Forestil dig, at du intet kan se. Alt er mørkt. Du kender
kun forskel på nat og dag, fordi mennesker fortæller
dig det. I tre dage kunne Saulus intet se. Læs fortsættelsen på historien om Saulus. Hvis du ikke fik læst
begyndelsen, så læs den først.
Saulus sad på sit værelse i Judas’ hus. Han lignede
slet ikke den farlige og mægtige person, som han
havde været for et par dage siden. Nu sad han
stille med bøjet hoved. Han brugte al sin tid på at
bede.
Der var så meget, han gerne ville tale med Gud
om. For det første ville han bede om tilgivelse.
Han gyste, når han tænkte på alle de uskyldige
kristne, han så hensynsløst havde henrettet. Han
priste og takkede Gud igen og igen, fordi Gud
havde stoppet ham og frelst ham. Mindet om, at
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han på vejen udenfor Damaskus havde set Jesus,
gjorde ham lykkelig. Han gennemlevede dette øjeblik igen og igen
Judas og hans familie prøvede at få Saulus til at
spise lidt, men han ville ikke have noget. Han ville
heller ikke have noget at drikke. Til sidst lod de
ham være alene med sine tanker.
Nyheden om, at Saulus, der så hensynsløst
havde jagtet på de kristne, var kommet til Damaskus, spredte sig hurtigt i hele byen. De kristne
havde hørt, at han ville komme, og nu var han
her. Rygtet sagde, at han boede i Judas’ hus.
Rygtet sagde også, at han var blevet blind, og at
han var blevet ført ind i byen som et barn! Alt
tydede på, at der var sket noget helt usædvanligt,
men ingen var sikre på, hvad det var.
I Damaskus boede der en discipel, som hed
Ananias. Da der var gået tre dage, viste Gud sig
for ham i et syn og sagde: ”Rejs dig og gå hen i
Den lige Gade og spørg i Judas’ hus efter Saulus
fra Tarsus. For han beder, og han har i et syn set
en mand, der hedder Ananias, komme ind og
lægge hænderne på ham, så han kan se.”
Ananias blev nervøs. ”Herre, jeg har hørt af
mange, hvor meget ondt denne mand har gjort
mod de kristne i Jerusalem,” sagde han. ”Og her
i Damaskus har han fuldmagt fra ypperstepræsterne til at fængsle alle dem, der tror på dig.”
Det vidste Gud godt, men Gud havde en plan.
“Gå, Ananias!” sagde han. ”For Saulus er den
mand, jeg har valgt til at fortælle hedninger,
konger og Israels børn om mig.”
Ananias adlød. Han gik langsomt ned ad Den
lige Gade. Han så op på skyerne og på de travle
gader, han gik forbi. Alt så normalt ud. Ananias
rystede på hovedet. Alt var langt fra normalt.
Han havde lige fået et syn fra Gud, og nu var han
på vej hen til den frygtede Saulus, som Gud lige
havde fortalt ham, var blevet en kristen!
Ananias fandt Judas’ hus. Inden for fandt han
Saulus siddende roligt ude af stand til at se. Han

ventede på ham. Ananias blev fuld af medfølelse. Han lagde sine hænder på Saulus og sagde,
“Broder Saul, Herren har sendt mig, Jesus, som
viste sig for dig på vejen hertil, for at du igen skal
kunne se og blive fyldt af Helligånden.” I samme
øjeblik fik Saulus synet tilbage. Han rejste sig op,

Lørdag
• Forestil dig, at du er Ananias, der går hen ad Den lige
Gade. Du er på vej hen til Judas` hus, hvor Saulus opholder sig. Hvordan går du? Tvinger du den ene fod foran
den anden, eller hopper du glad af sted? Forestil dig så,
at du går for at møde Jesus. Hvordan går du nu? Hvad
gjorde forskellen?
• Tak Gud, fordi han har alt under kontrol
Søndag
• Læs ApG 9,10-19 sammen med din familie. Hvad kan I
lære af de vers, I læste?
• Tegn ni forskellige lys. Skriv et ord fra huskeverset på
hvert lys. Skriv bibelhenvisningen på det sidste lys.
Klip dem ud og bland dem. Læg så lysene i den rigtige
rækkefølge og sig verset. Bed Gud om hjælp til at være
ligesom et skinnende lys i dag.
• Når du skal i seng i aften så klæd dig af og hæng dit tøj
på plads i mørket. Er det let at finde de ting, man skal
bruge i mørke? Tak Gud, fordi du kan se.
Mandag
• Læs ApG 22,11-21 sammen med din familie. Hvad er
det vigtigste point i disse vers? Få en til at binde et
tørklæde rundt om dine øjne og derefter give dig tre
forskellige ting. Kan du gætte, hvad de er?
• Find nogle oplysninger om braille alfabetet for blinde.
Brug en braille ordbog, en stoppenål og et tykt stykke
papir. Brug stoppenålen til at ”prikke” dit navn med
braille bogstaver. Kan du læse det med fingrene?
• Tak Gud for alle de ting, du har set i dag.
Tirsdag
• Læs 1 Pet 2,9 sammen med din familie. Hvad betyder
det, at Gud har kaldt os ud af mørket og ind i lyset? Giv
alle et stearinlys og sluk de elektriske lys. Tænd jeres lys

og før han ville spise eller drikke, bad han om at
blive døbt.
Da Gud kaldte på Ananias og Saulus, sagde de
begge to ja til at gøre det arbejde, Gud bad dem
om. Begge to tjente Gud resten af deres liv.

•

et ad gangen. Hvilken forskel gør hvert lys? Tænd lyset
i loftet igen. Hvordan kan det store lys sammenlignes
med jeres lys? Hvordan kan vi sammenligne lyset med
det at sprede Guds kærlighed?
Syng ”Det lille lys er mit.”

Onsdag
• Læs Mark 4,21.22. Tænd et lille stearinlys og dæk det
helt med et glas. Lad lyset brænde og se, hvad der sker.
Hvordan kan lyset i glasset sammenlignes med mennesker, der ikke deler deres tro med andre?
• Spørg din mor, om I kan bage nogle ”trafiklys kager”.
Dekorer kagerne med rød, gul og grøn glasur.
• Sig huskeverset, før du holder aftenbøn.
Torsdag
• Læs bibelhistorien. Ananias var bange for at gå hen til
Saulus, men han gjorde det alligevel. Hvorfor? Læs det
løfte, Gud giver os i Jos 1,9.
• Nogle gange møder vi ballademagere i skolen. Læg en
plan sammen med en voksen om, hvad du kan gøre,
hvis du møder en kammerat, der kun er ude på ballade.
Spørg evt. to voksne, hvordan de håndterer ballademagere.
• Bed for en, du kender, som har det svært i øjeblikket.
Fredag
• Læs ApG 9,10-19, når I har andagt. Rollespil bibelhistorien.
• Hvilke vigtige ting, har denne bibelhistorie lært dig.
Hvad kan du bruge det til i hverdagen?
• Sig huskeverset alle sammen. Kan du blive Guds medhjælper, selv om du ikke er voksen endnu? Hvad kan
du gøre?
• Hvad har du lært om Gud i denne uge?

UGE 33
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