L e kti e 8

Ugens tekst og
referencer
ApG 11,19-26
ME kap. 13 og 16

Et nyt navn og en ny ven
Månedens tema
Gud holder aldrig op med at elske os.

Bibelhistoriens hovedpunkter
Huskeverset
”Alle mennesker er lige
for Gud. Han tager imod
enhver, uanset hvilket
folk han tilhører”
(ApG 10,34.35).
(Taget fra Bibelen på
hverdagsdansk).

De kristne prædiker stadigvæk kun til jøderne. Men i Antiokia
begynder nogle af de troende at fortælle de gode nyheder
om Jesus til grækerne. Gud velsigner deres anstrengelser, og
et stort antal mennesker tror og omvender sig. Man beder
Barnabas om at forlade Jerusalem for at evaluere situationen i
Antiokia. Da han opdager, hvordan Guds nåde arbejder, finder
han Saulus (Paulus) og tager ham med til Antiokia, for at han
kan blive en del af det voksende samfund. De bliver i Antiokia
i et år.

Dette er en bibelhistorie om nåde
Hovedformålet
er, at børnene
forstår, at Gud elsker
alle mennesker og ønsker,
at alle skal vide, at han
elsker dem.
er glade, fordi de
kender de gode nyheder
om Jesus.
viser det ved at se
efter beviser på Guds
omsorg for alle i hele
verden.

Bibelhistoriens
røde tråd
Gud nåde gælder alle
mennesker.
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Nåde åbner sine arme til alle. Ikke kun til de troende. Her
ser vi kirkens begyndende forståelse for, at Gud sendte sin
enbårne søn, fordi han elskede alle. Vi lærer også, hvor vigtigt
det er for nye troende at vokse i et samfund, der forstår, hvad
nåde er.

Til lærerne
”Paulus’ gerning i Antiokia sammen med Barnabas bestyrkede
ham i overbevisningen om, at Herren havde kaldet ham til en
særlig tjeneste indenfor hedningeverdenen. Dengang Paulus
blev omvendt, havde Herren forkyndt, at han skulle være hedningernes apostel ”for at åbne deres øjne, så de må omvende
sig fra mørke til lys, fra Satans magt til Guds, for at de kan få
syndernes forladelse og arvelod sammen med dem, som er
helligede ved troen på mig.” ApG 26,18. Englen, som viste sig
for Ananias, havde sagt om Paulus: ”Denne mand er mit redskab, som jeg har udvalgt mig til at bære mit navn frem både
for hedninger og konger og Israels børn.” ApG 9,15. Og Paulus
selv fik senere i sit liv som kristen, mens han bad i templet i
Jerusalem, besøg af en engel fra Himmelen, som bød ham:
“Gå! Thi jeg vil sende dig til hedningefolk langt borte. ” Apg
22,21.

Nåde

Programoversigt
Program

Minutter

Aktiviteter

Materialer

Ingen
Sig goddag ved
døren. Lad børnene
fortælle, hvad de har
oplevet i ugens løb
__________________________________________________________________________________
10 min
Klistermærker el. en lille gave
Leg-og-lær
A. Øjnene, der ser
til hvert barn.
aktiviteter
Ingenting
B. Hold på en hemmelighed
Velkomst

__________________________________________________________________________________
10 min
Fødselsdagslys/gave
Hygge, sang,
Hygge
Sangbøger. Sangark
mission og bøn
Lovsang
Missionshistorien.
Mission
Kollekt
Samme som sidste uge.
Bøn
Ingenting
__________________________________________________________________________________
20 min
Bibelhistorien
Oplev bibelhistorien
Tøj fra Bibelens tid.
Huskeverset
Ingenting.
Læs selv
Bibler
__________________________________________________________________________________
15 min
A. Hvad er en kristen?
Forstå
Tavle, kridt/pen
B. Guds nåde omfatter
bibelhistorien
Bold.
alle
__________________________________________________________________________________
15 min
Bogmærker
Brug
Kopier af globusen på side
bibelhistorien
141. Tyndt karton. Sakse.
Farver/tusch.
*Hygge, sang, mission og bøn kan bruges når som helst i programmet.

Sådan havde Herren overgivet Paulus hans opgave at gå ud på hedningeverdenens store missionsmark. Som forberedelse til denne vidtrækkende og vanskelige gerning havde Gud bragt ham i nær
forbindelse med sig selv og havde for hans undrende blik åbner syner af den himmelske herlighed og
skønhed.” (ME s. 73).
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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. Øjnene, der ser
A. Medbring:
• Klistermærker
eller en lille
gave til hvert
barn.

Sig: Vil alle, der har noget rødt på i dag, rejse jer op. Giv dem et klistermærke
og bed dem om at blive stående. Sig: Vil alle, der har brune øjne rejse sig op.
Giv dem et klistermærke og bed dem om at blive stående. Fortsæt på samme
måde med generelle ting. Afslut med at sige: Vil alle, der har øjne, rejse sig. På
dette tidspunkt skulle alle have fået et klistermærke.
Tilbagemelding
Spørg: Har jeg glemt nogen? Er der stadig nogen, der sidder ned? Var der
nogen af jer, der var bange for, at I skulle blive glemt? Hvorfor? Ligesom
legen omfattede jer alle sammen, så omfatter Guds nåde også alle mennesker. Ingen er lukket ude. Det er det, vi skal huske fra bibelhistorien
GUDS NÅDE OMFATTER ALLE MENNESKER.

B. Hold på en hemmelighed
Dan to lige store grupper. Send gruppe 1 uden for døren sammen med en lærer.
Fortæl dem, før de kommer ind igen, at gruppe 2 har en hemmelighed, og at de
skal prøve at finde ud af, hvad hemmeligheden er ved at stille spørgsmål. Fortæl
gruppe 2 en hemmelighed, men sig at de ikke må fortælle den til gruppe 1,
uanset hvad der sker. Bed gruppe 1 om at komme ind. Giv dem 2-3 minutter til at
opsnuse hemmeligheden.
Tilbagemelding
Spørg gruppe 1: Hvordan var det at vide, at gruppe 2 havde en hemmelighed,
som de ikke ville dele? (Man bliver jaloux, sur, frustreret, det var unfair). Spørg
gruppe 2: Hvordan var det at få fortalt en hemmelighed? (Fint) Hvordan var
det ikke at få lov til at fortælle den til de andre? Giv børnene tid til at tænke
sig om og svare. Efter pinsefesten koncentrerede disciplene sig om at fortælle jøderne om Jesus. Men Gud ønskede, at alle skulle høre om hans nåde.
Det begyndte Barnabas og Paulus at forstå, mens de arbejdede i Antiokia,
og det er det, bibelhistorien handler om
GUDS NÅDE OMFATTER ALLE MENNESKER.
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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. 6

Mission
Fortæl børnenes missionshistorie. Læg vægt på, at Guds nåde er en gratis gave til
alle mennesker i hele verden.

Kollekt
Sig: En måde at kommunikere Guds nåde til andre på er at
vise dem, at vi har omsorg for dem. Vore gaver er med til at
betale for hospitaler, skoler og mange andre institutioner, der
gør en forskel i mennesker liv og viser, at vi har omsorg for
dem.

(Kollekt)
Medbring:
• Samme som
sidste uge.

Bøn
Spørg om der er ting, børnene gerne vil have, at I beder for. Bed et eller to af børnene om at bede.
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Bibelhistorien
Oplev bibelhistorien
Personer: Lad en mand klæde sig ud i tøj fra
Bibelens tid og fortælle Barnabas’ historie i
første person.

Fortæl historien
Jeg hedder Barnabas. Jeg er en af Jesu efterfølgere, en af dem man kalder kristne. Der er
sket rigtig meget, siden Jesus gik tilbage til
himlen, og Helligånden kom på pinsefestens
dag. Hver eneste dag bestemmer flere og
flere mennesker sig til at følge Jesus, men
mange af dem, flytter væk fra Jerusalem,
fordi det er blevet for farligt for de kristne at
blive her. I har sikkert hørt, at Saulus og de
andre jødiske ledere, der fængsler de kristne,
mishandler dem og slår dem ihjel.
De, der flygter væk fra byen, er så lykkelige, fordi de har lært Jesus at kende, at de
ikke kan lade være med at fortælle andre
om ham. På den måde bliver de gode nyheder om Jesu liv, død og opstandelse spredt
overalt. Det var helt sikkert ikke lige det, vore
forfølgere havde tænkt sig. De ønsker ikke,
at vi skal fortælle andre om Jesus.
Mange af de nye kristne flyttede til Antiokia, så byen er fuld af både jøder og ikke
jøder. Antiokia er en vigtig by. Det er en
meget flot by, men miljøet er dårligt, for byen
er fuld af hedenske afguder.
Da de kristne kom hertil, begyndte de at
fortælle deres nye naboer de gode nyheder
om Jesus. De fortalte dem til
alle - jøder og ikke jøder. Det
Medbring:
var noget helt nyt. Gud vel• Tøj fra Bibesignede dem, og mange ikke
lens tid
jøder har sluttet sig til menigheden.
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Nyhederne om de nye kristne spredte
sig og nåede apostlene og de andre kristne
i Jerusalem. Nogle af kirkelederne var
bekymrede. De var ikke sikre på, at Gud
ønskede, at alle skulle høre de gode nyheder. Når det kom til stykket, var jøderne jo
Guds udvalgte folk. Så lederne bad mig om
at rejse til Antiokia for at finde ud af, hvad
der foregik.
Da jeg ankom, så jeg, at Gud havde velsignet de kristne her. De kender virkelig Guds
nåde. Det er jeg glad for. Jeg opmuntrer dem
til at holde sig nær til Jesus, glæde sig over,
at de har lært ham at kende og fortælle
andre om ham. Og fordi de gør det, bliver
der flere og flere kristne her i Antiokia.
Jeg fandt hurtigt ud af, at jeg havde brug
for hjælp. Jeg tænkte på Saulus og på, hvordan han havde forandret sig efter mødet
med Jesus på vejen til Damaskus. Han fik
endda et nyt navn. Nu hedder han Paulus.
Det tog mig et stykke tid at finde ham. Jeg
rejste til Tarsus, hvor Paulus var født. Da jeg
fandt ham, var han i fuld gang med at undervise andre om Jesus. Paulus var straks parat
til at tage med tilbage til Antiokia, og vi blev
arbejdskammerater. Nu har vi næsten været
her et år, og mange - både jøder og grækerehar taget mod Jesus som deres frelser.
Vi har også fået et nyt navn. Fordi vi hele
tiden taler om Kristus, bliver vi kaldt kristne.
Jeg har hørt rygter om, at navnet har spredt
sig til flere steder. Jeg synes, det er et godt
navn. Det fortæller alle, hvem vi tror på. Jeg
er glad for, at Paulus og jeg er blevet venner.
Jeg er også glad for, at vi fortæller ikke jøder
om Jesus. Hvad med jer? Fortæller I jeres
kammerater om Jesus?
Tilbagemelding
Spørg: Hvorfor begyndte de troende at
flytte væk fra Jerusalem? (Fordi de blev

forfulgt). Hvad gjorde de kristne, der flyttede til Antiokia? (De fortalte alle om Jesus
– ikke kun jøder, men også ikke jøder.) Hvorfor bad Barnabas Paulus om at komme til
Antiokia? (Han havde brug for hjælp. Der var
så mange mennesker, der ville lære mere om
Jesus). Paulus og Barnabas opdagede, at
Guds nåde er for alle. Det er det, bibelhistorien i dag handler om.
GUDS NÅDE OMFATTER ALLE MENNESKER.

Huskeverset
Lær børnene verset og bevægelserne.
Alle mennesker

Lav en jordklode med
hænderne

er lige

Vandret håndflade, der
bevæger sig fra side til
side

for Gud

Peg opad

Han

Peg opad

tager imod enhver

Vink ind mod dig selv,
mens du bevæger
hænderne fra side til
side.

uanset hvilket folk
han kommer fra

Lav igen en jordklode
med hænderne.

ApG 10,34.35

Saml håndfladerne og
åben dem igen.

Læs selv
Sig: I begyndelsen fortalte
(Læs selv)
apostlene kun evangeliet
Medbring:
til de andre jøder. Lad os
• Bibler
læse Matthæus 28,16-20 og
finde ud af, hvad Jesus bad
dem om at gøre. (Fortælle alle mennesker de
gode nyheder.)
Lad os nu læse ApG 8,1. Hvad var årsagen
til, at de kristne flyttede væk fra Jerusalem? (De blev forfulgt).
Hvorfor var det svært for de første
kristne at forstå, at de skulle dele de gode
nyheder om Jesus med ikke jøder? Lad os
læse ApG 10,28 og finde ud af, hvad Peter
sagde, da han tog af sted for at besøge en,
der ikke var jøde. (De jødiske love sagde, at
jøderne blev urene, hvis de besøgte en, der
ikke var jøde.)
Hvad lærte Peter, efter at han havde
besøgt Cornelius? Læs ApG 10,34-35. Hvad
har I lært om Gud? (Gud accepterer alle mennesker.)
Tilbagemelding
Spørg: Var de gode nyheder om Jesus kun
for jøderne? (Nej, de var for alle.) Hvad fortæller det os om Guds nåde i dag? (Den er
også for alle.) Gud ønsker, at alle mennesker
skal opleve hans nåde. Vi kan hjælpe dem,
ligesom Barnabas og Paulus hjalp menneskene i Antiokia. Hvad skal vi huske fra
bibelhistorien
GUDS NÅDE OMFATTER ALLE MENNESKER.
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Forstå bibelhistorien
A. Hvad er en kristen?
Sig: Jesu efterfølgere blev første
A. Medbring:
gang kaldt kristne i Antiokia. Lad
• Tavle
os se lidt på ordet kristen og se,
• Kridt el. pen
hvor mange ord vi kan komme
på, der fortæller, hvad det vil sige
at være en kristen. Skriv ordet
KRISTEN vertikalt og med blokbogB. Medbring:
staver på tavlen. Giv børnene nogle
• Bold
eksempler, der viser, hvad de skal
gøre. Det kan være ord eller små sætninger som f.eks:
K - komme i kirke
R – rose andre
I – interessere sig for andre
Find på så mange ord og sætninger som
muligt.
Tilbagemelding
Sig: Nogle gange er det let at være
en kristen, men det kan også være
svært. Hvorfor kan det være svært
at være den eneste kristne i klassen?
(Giv børnene tid til at tænke sig om og
svare) Kan det også være svært at sige
nej til at gøre nogle af de ting, vores
kammerater gør? Hvorfor? Er Gud
altid parat til at hjælpe os? Hvad sker
der, når vi prøver at opføre os som
kristne? (Andre lægger mærke til det.)
Ønsker Gud, at andre skal lære ham
at kende ved at se på os? Hvad skal vi
huske fra bibelhistorien?
GUDS NÅDE OMFATTER ALLE
MENNESKER
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B Guds nåde omfatter alle
Stå i en rundkreds. Sig: Guds nåde
omfatter alle mennesker. Nu kaster
jeg bolden til en af jer og siger ”familie.” Den, der griber bolden, nævner
navnet på en person i hans/hendes
familie, der er omfattet af Guds nåde,
og kaster bolden videre. Når alle har
grebet bolden én gang, kaster i den
tilbage til mig. Gentag aktiviteten med
andre kategorier, f.eks. kammerater,,
menighedsmedlemmer, lande, osv.
Tilbagemelding
Sig: Selv om Saulus havde været med
til at forfølge de kristne og slå dem
ihjel, brugte Gud ham til at fortælle
andre om Jesus. Hvad fortæller det os
om Guds nåde? (Den er for alle mennesker) Er der nogen mennesker, der
ikke er omfattet af Guds nåde? (Nej)
Hvis vi tænkte mere over det, tror I så,
at vi ville behandle hinanden bedre?
Hvorfor? (Alle er Guds børn, og Gud
elsker dem og ønsker at frelse dem)
Hvad skal vi huske fra bibelhistorien?
GUDS NÅDE OMFATTER ALLE
MENNESKER

Brug bibelhistorien
Bogmærker
Fotokopier globusen på side 141, så du har mindst to til hvert barn. Lad børnene
lime dem på tyndt karton og klippe dem ud. Vis dem, hvordan de klipper en slids
i midten af hver globus, så den kan sættes over et hjørne på en side. På globusens bagside skriver de: GUDS NÅDE OMFATTER ALLE MENNESKER. Lad børnene
lave så mange, som de kan nå, og som de har lyst til at forære væk.

Medbring:
• Kopier af globusen på side
141.
• Tyndt karton
• Sakse
• Farver/tusch

Tilbagemelding
Sig: Ved at give vore bogmærker til andre fortæller vi dem, at Gud elsker
dem, og at hans nåde omfatter alle. Kan I komme i tanke om en anden måde,
det kan gøres endnu bedre på? (Giv børnene tid til at tænke sig om) Ved at følge
Guds plan for vore liv. Når vi følger Jesus, så viser vi andre, at vi elsker Gud. Hvad
skal vi huske fra bibelhistorien?
GUDS NÅDE OMFATTER ALLE MENNESKER.

Afslutning
Bed en kort bøn om, at Gud vil hjælpe børnene med at vente tålmodigt sammen
på, at Jesus vender tilbage.
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Bø r nenes bibel m ateriale

Et nyt navn og en ny ven
8. historie: ApG 11,19 -26.
Huskevers: ”Alle mennesker er lige for Gud. Han
tager imod enhver, uanset hvilket folk han tilhører” (ApG 10,34-35). (Taget fra Bibelen på hverdagsdansk).
Tænk på: Guds nåde omfatter alle mennesker.

Nogle gange bruger mennesker vore kælenavne (hvis
vi har et) i stedet for vore rigtige navne. Har du et kælenavn? Nogle gange er det en handling, eller noget vi
siger, der giver os et kælenavn. Mennesker kan også
kalde os ubehagelige navne. De første troende fik flere
øgenavne. Et af dem blev hængende og bliver brugt den dag i
dag.
Det var blevet farligt for de
kristne at bo i Jerusalem.
De blev forfulgt af Saulus og
de andre jødiske ledere. De
blev fængslet og pisket, og
mange blev henrettet. Derfor
var mange af de nye kristne
begyndt at flytte væk fra Jerusalem. De flyttede til større byer
og landsbyer. De var så lykkelige, fordi de havde lært Jesus
at kende, at de ikke kunne lade
være med at fortælle andre
om ham. På den måde blev de
gode nyheder om Jesu liv, død og opstandelse
spredt overalt. Det var ikke lige, hvad de jødiske
ledere havde tænkt sig. De ønskede ikke, at flere
skulle høre om Jesus.
Mange af de nye kristne flyttede til Antiokia,
hvor der var mange jøder. Antiokia var en vigtig
by. Det var en meget smuk og berømt by, men det
var også en fordærvet by, hvor man tilbad græske,
hedenske afguder.
Indtil dette tidspunkt var de fleste af de troende
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jøder, og de fortalte de gode nyheder om Jesus
til deres jødiske venner og naboer. Da de kristne
flyttede til Antiokia, begyndte de at fortælle deres
nye naboer om Jesus. De fortalte det til alle. De
fortalte det til jøderne, der boede der og til dem,
der ikke var jøder. Det var noget helt nyt at fortælle ikke jøder om Jesus. Men Gud velsignede
dem, og mange ikke jøder sluttede sig til menigheden.
Nyheden om, at folk, der ikke var jøder,
omvendte sig, nåede apostlene og de andre
kristne i Jerusalem. Nogle af kirkelederne blev
bekymrede. De var ikke sikre på, at Gud ønskede,
at alle skulle høre de gode
nyheder. Når det kom til stykket, var jøderne Guds udvalgte
folk. Derfor bad de kristne i
Jerusalem Barnabas om at rejse
til Antiokia og finde ud af, hvad
der foregik. Barnabas var en
god mand, der troede på Jesus
og var fuld af den Hellige Ånd.
Da Barnabas kom til Antiokia, så han, hvordan Gud
havde velsignet de kristne. De
kender virkelig Guds nåde. De
var overbeviste om, at Gud
elskede alle mennesker og
ønskede, at de skulle elske
hinanden. Han opmuntrede de
kristne til at holde sig nær til
Jesus og glæde sig over, at de havde lært ham at
kende. Han prædikede for ikke jøderne, og mange
bestemte sig for at følge Jesus.
Barnabas indså hurtigt, at han havde brug for
hjælp. Der var så mange mennesker, der ønskede
at høre om Jesus. Han tænkte på Saulus. Han mindedes, hvordan Saulus havde forandret sig, efter
at han havde mødt Jesus på vejen til Damaskus.
Han havde endda fået et nyt navn. Nu hed han
Paulus. Barnabas begyndte at lede efter ham.

Han rejste til Tarsus, hvor Paulus var født. Da han
fandt ham,, var han i fuld gang med at undervise om Jesus. Paulus var straks parat til at tage
med tilbage til Antiokia. De begyndte at arbejde
sammen, og mange – både jøder og ikke jøder
– tog imod Jesus som deres frelser.
Fordi de troende talte så meget om Kristus,
begyndte man at kalde dem kristne. Det varede

ikke længe, før det navn spredte sig til hele det
romerske rige. Men det var her i den hedenske
by, Antiokia, at navnet først blev brugt. Det var
også her, Paulus begyndte at prædike for de mennesker, der ikke var jøder. Det var det arbejde,
Gud havde udvalgt ham til. Hvilket arbejde har
Gud bedt dig om at gøre?

Lørdag
• Hvis I går en tur i eftermiddag så tænk på forskellige
grupper af mennesker og hvad de bliver kaldt. Er det
gode navne eller øgenavne? Hvor kommer navnene
fra? Er alle kælenavne gode?
• Bed alle i din familie om at tænke på et navn, som de
godt kunne tænke sig at blive kaldt.
• Tak Gud, fordi du vokser op i en kristen familie, der
elsker Jesus.

Find byen på kortet. Hvordan tror du, det var at flytte,
dengang man ikke havde flyttefirmaer og flyttekasser?
Tegn et billede af en familie, der flytter fra Jerusalem til
Antiokia.
Mål afstanden fra Jerusalem til de steder, der omtales i
ApG 11,19.
Bed Gud om at beskytte de mennesker, der i dag bor i
lande, hvor de bliver forfulgt, fordi de er kristne.

Søndag
• Læs ApG 11,19-26. Hvem var de første kristne? Spørg
tre personer, hvad ordet kristen betyder for dem. Find
ordet kristen i en ordbog. Fortæl din familie, hvad det
betyder.
• Tegn Danmark på et stykke papir. Husk alle øerne.
Skriv huskeverset på tegningen, og hæng den et
sted, hvor du ser den hver dag. Begynd at lære verset
udenad.
• Bed for de mennesker, der bor i Danmark. Selv om Danmark er et kristent land, er der mange, der ikke ved, at
Jesus elsker dem.
Mandag
• Læs ApG 8,1-3, når I har andagt. Hvad fortæller versene
dig om Saulus, før han mødte Jesus?
• Design et logo, der fortæller, hvad det vil sige at være
en kristen. Tegn bagefter logoet til alle i din familie og
læg det på deres hovedpuder.
• Ordet kristen betyder en, der følger efter Kristus. Hvad
betyder dit navn?
• Tak Gud, fordi Jesus kom hertil jorden for at frelse os.
Tak også for mænd som Paulus og Barnabas, der fortæller andre de gode nyheder.
Tirsdag
• Læs ApG 11,19 sammen med din familie. Se på et kort
over Bibelens lande. Hvor flyttede de kristne hen?

•
•

Onsdag
• Læs ApG 11,25-26. Hvor var Saulus, da Barnabas fandt
ham? Find byen på et kort. Hvor rejste de hen, da de
forlod dette sted?
• Find nogle oplysninger om de græske guder, man tilbad
i Antiokia. Var det let for Paulus og Barnabas at arbejde
i sådan en by?
• Det er heller ikke altid let for din præst at arbejde i
den by, du bor i. Tegn en tegning og send den til ham/
hende som en lille opmuntring.
• Bed for de mennesker, der bor på din vej, at de må lære
Gud at kende.
Torsdag
• Læs 1 Joh 3,1. Hvilke gode nyheder er der tale om?
• Lav en ”Gode nyheder” avis. Tegn billeder, der illustrerer
den bibelhistorie, du bedst kan lide. Vis avisen til din
familie.
• Gå en tur. Læg en indbydelse til et bibelkursus i de postkasser, du går forbi. Det er en måde, du kan sprede de
gode nyheder om Jesus på.
Fredag
• Læs ApG 11,19-26, når I har andagt. Hvor længe blev
Paulus og Barnabas i Antiokia? Hvad lavede de?
• Har du en kammerat, du godt kan lide at være sammen
med. Tegn et billede af jer begge to. Er der noget, I kan
gøre sammen, for at fortælle andre om Jesus?
• Hvad har du lært om Gud i denne uge?
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