Uge 5

Samuel taler for Gud
Ugens tekst og
referencer
1 Samuel 12; Patriarker og Profeter, kapitel
59

Huskeverset
”Med evig kærlighed
har jeg elsket dig, derfor
bevarer jeg min troskab
mod dig.” Jer. 31,3

Hovedmålet
er, at børnene
ved, at Guds nåde
fortæller, hvor højt Jesus
elsker dem.
er glad for, at Gud er
deres far.
viser det ved at sige
tak for alt, Jesus har gjort
for dem.

Bibelhistoriens
røde tråd
Gud er lykkelig, fordi
vi er hans børn.
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Bibelhistoriens hovedpunkter
Samuel er ved at være gammel.
På deres egen opfordring
giver Gud israelitterne
en konge. Samuel
taler til folket og
minder dem om alle
de gode ting, som
Gud har gjort for
dem i fortiden. Han
beder Gud om at
sende torden og
regn, for at folket
skal forstå, at det er
en fejltagelse at forlange en konge. Mens stormen raser, er folket bange og
indrømmer deres skyld. Gud fortæller dem, at han stadig er
lykkelig for, at de er hans børn.
Dette er en bibelhistorie om nåde – Guds kærlighed i aktion
Fordi Gud elsker sit folk, tilgiver han deres fejl og opmuntrer
dem til at begynde forfra. Når de vælger at være Guds børn,
giver Herren dem kraft til at leve, som hans børn.

Til lærerne
I maj og juni, hvor man høstede hveden, faldt der normalt
aldrig regn i midt-østen. . ”Hele forsamlingen blev grebet af
frygt, fordi der brød et så heftigt uvejr løs på denne årstid, og
folket bekendte ydmygt den synd, de havde begået.” (Patriarker og Profeter, s. 319).
Samuel trækker sig ikke tilbage som profet, fordi folket får
en konge. Han fortsætter at være Guds talerør til folket og til
den nye konge. (1 Sam.12, 23,24 og Neh 9, 17)

Dekorationer
Lav en udendørs scene oppe foran med træer, sten, telte,
skjolde, etc.

Nå de

Program oversigt
Program

Minutter

Aktiviteter

Materialer

Velkomst

1

*
2

3
4

Sig goddag ved døren
Ingen
Lad børnene fortælle
hvad de har oplevet…
_______________________________________________________________________________
Leg-og-lær
A. Mit værste øjeblik
10 min
Papir, blyanter, bibler.
aktiviteter
B. Hvor slemt er slemt?
En kurv med 10 ting som
kan gå i stykker.
C. Jeg er elsket
Ingen
_______________________________________________________________________________
Hygge, sang,
mission og bøn

10 min

Hygge
Fødselsdagslys, gave.
Lovsang
Sangbøger/overheads
Mission
Missionshistorien
Kollekt
Kollektkrone
Bøn
Ingen
_______________________________________________________________________________
Bibelhistorien

20 min

Oplev historien

Fortstå bibelhistorien

15 min

Utaknemmelighed

Brug bibelhistorien

15 min

Spørg mig

Karton, engangskrus, sakse,
tuscher, sikkerhedsnåle.

Høvdingen

Ingen

Sprayflaske, tomme konservesdåser, skeer,
legetøjstromme/stikker
Læs selv
Bibler, tavle/kridt
_______________________________________________________________________________
Plaster, blyant, papir, serviet,
ren jakke, snavset jakke.
_______________________________________________________________________________

*Hygge, sang og bøn kan bruges når som helst i programmet.
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G e n n e mg å lek t i en

Velkomst
Stå ved døren og ønsk børnene velkommen. Lad
dem fortælle om ugens positive og negative oplevelser. Gå derefter i gang med den eller de leg-oglær aktiviteter som du har valgt.

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

F Mit værste øjeblik!
O
R
Bring:
S
• Papier
L
• Blyanter
A
• Bibler
G
A

Sig: Hvad er det værste, I har oplevet? Lad
børnene fortælle om deres værste oplevelser. Giv dem derefter fire minutter til at tegne en
af oplevelserne på et stykke papir. Hæng dem på
opslagstavlen eller væggen.

Tilbagemelding
Sig: Hvordan har man det, når man oplever noget,
som er væmmeligt? (bange, vred, ked af det) Er
man nogen gange selv skyld i det, der sker? (ja,
ved ikke, måske) Hvis det nu er vores egen skyld,
hvis vi fx har været ulydige, tror I så, at Gud elsker
os alligevel? (ja, ved ikke, måske)
Læs Jer.31, 3. Når Jesus siger, at han ”bevarer
sin troskab imod os” så betyder det, at han altid
vil elske os. Selv om vi gør noget dumt engang
imellem, ja selv om vi skulle gøre noget meget
slemt, så elsker Jesus os alligevel.
GUD ER LYKKELIG, FORDI VI ER HANS
BØRN.
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F Hvor Slemt Er Slemt?
O
Bring:
R
• En kurv
S
• 10 ting der kan gå i stykker
L
(fx. et krystalglas, et ur, en bilA
ledramme, en vase).
G
B

Tag tingene med i en kurv. Lad børnene
skiftes til at tage en ting op af kurven. Sig: Hvis
du taber (nævn genstanden) på gulvet, og det går i
stykker vil mor og far sige, at du har gjort noget 1.
Slemt. 2. Meget slemt, eller 3. MEGET slemt? Giv
børnene tid til at tænke sig om og svare. Gentag
med de andre ting i kurven.

Tilbagemelding
Sig: Når vi er ulydige og ødelægger noget, så
bliver mor og far kede af det. Det kan også være,
at de bliver vrede, men de elsker os alligevel. Gud
elsker os endnu højere end mor og far. Vi kan
aldrig gøre noget, som vil få Jesus til at holde op
med at elske os.
GUD ER LYKKELIG, FORDI VI ER HANS
BØRN.

F
er elsket
O Jeg
i en cirkel. Hvis der er mange børn,
R Sid
så del jer i grupper på 6, med en voksen
S hjælper i hver gruppe.
L
De, som kan lide os, viser det på
A Sig:
forskellige måder. Lad os se hvor
G mange
mange måder vi kan komme i tanke om?
C

Jeg begynder. Nogle af mine venner omfavner mig for at vise at de holder af mig.
Næste person siger: De, som holder af mig, viser
det ved at omfavne mig og ( barnet tilføjer eget
forslag). Fortsæt på samme måde cirklen rundt.
Hvert barn begynder med at gentage, hvad de
andre har sagt og tilføjer noget nyt.

Tilbagemelding
Sig: Sikken en masse kærlighed. Hvem elsker os
allermest? Læs Jer 31, 3. Hvad betyder ”evig kærlighed”? (noget der aldrig slutter) Hvordan føles
det at vide, at Jesus aldrig vil holde op med at

elske os? (det føles godt; trygt; vi bliver glade.)
Hvad skal vi huske fra bibelhistorien i dag?
GUD ER LYKKELIG, FORDI VI ER HANS
BØRN.

Hygge, sang, mission & bøn

*

Ønsk børnene, og de besøgende velkommen. Husk at fejre fødselsdage eller andre
ting, der sker i børnenes hverdag. Tag tid til at tale om, hvordan det gik med ugens
slagplan.

Månedens Sangforslag
”Se hvilken underfuld kærlighed.” Syng Med. nr.166
”Så højst har du elsket verden” Syng Med. Nr. 141
”Gud holder af dig.” Syng Med. Nr. 162
”Jesus, Jesus, Jesus er min ven.” Syng Med. Nr.61
”Når du ler og leger.” Syng Med. Nr. 49
”Vor Gud er så stor” Syng Med. Nr. 31

Mission
Fortæl børnenes missionshistorie.

Kollekt
Klip en krone af guldkarton. Sæt kronen på en tallerken eller i et rundt glasfad med lav
kant. Lad børnene lægge kollekten indeni kronen. Brug den hele måneden.

Bøn
Køb noget rødt karton. Klip et hjerte til hvert barn. Lad børnene skrive en takkebøn til
Gud på deres hjerter. (Hjælp dem, som lige har lært at skrive). Stik et lille hul i toppen
af hvert hjerte, og træk en tynd snor igennem. Hæng hjerterne på en troldgren et sted,
hvor børnene kan se dem. Lad dem hænge resten af måneden. Tak Gud, fordi han
aldrig holder op med at elske os, og fordi vi er hans børn.
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2 Bibelhistorien
Oplev bibelhistorien
Bring:
• Sprayflaske med vand
• Tomme konservesdåser/
teskeer
• En legetøjstromme/
trommestikker

Specielle effekter:
Trom på legetøjstrommen eller slå på konservesdåserne med teskeer (torden)
Sprayflaske med vand (regn)
Læs historien. På det angivne sted læses 1 Samuel
12, 16-18, mens børnene sørger for lydeffekterne.
Sprøjt børnene lidt med sprayflasken (regn).
Historien
Hvem har haft lyst til at gøre noget, selv om I
vidste, at det ville gøre andre kede af det? (giv
børnene tid til at tænke sig om og svare) Det
var, hvad israelitterne gjorde mod Samuel, da
de en dag forlangte at få en konge som leder
i stedet for ham .
Samuel talte med Gud, og Gud valgte Saul til
at være Israels første konge. Da Saul senere
førte israelitterne i krig og vandt, sagde Samuel.
”Lad os gå til Gilgal og krone kongen og ofre
til Gud.”
”Da Samuel, kong Saul, og alle Israels mænd
kom til Gilgal, ofrede de og tilbad Gud. Da de
var færdige, bad Samuel om ordet. Han var nu
blevet en gammel mand, men der var noget,
som han bare måtte fortælle dem.
”Gud har givet jer det, I bad om” sagde
Samuel. ”Han har givet jer en konge, og nu
er det ham, der er jeres leder. Men hvad med
mig? Jeg har været jeres leder, siden jeg var en
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ung mand. Har jeg nogen sinde snydt jer? Har
jeg nogensinde stjålet noget fra jer?
”Nej,” sagde israelitterne. ”Du har aldrig snydt
os, og du har heller aldrig gjort os noget ondt.”
”Godt,” sagde Samuel. ”Hør så efter og tænk
på alle de gode ting, som Gud har gjort for jer,
jeres fædre og bedstefædre, dengang Gud var
jeres konge.”
Samuel begyndte at minde dem om, hvordan
Gud havde sendt Moses og Aron til at lede
israelitterne ud af Egypten. ”Husker I, hvordan
de glemte Gud og tilbad afguder?” fortsatte
Samuel. ”Husker I, at Gud tillod dem at blive
Siseras slaver, og hvad de gjorde, ligeså snart
de blev slaver?”
”De bad Gud om at redde dem.” var der en
som svarede.
”De lovede at tilbede Gud igen” sagde en
anden
”Netop, og sådan gik det mange gange,” fortsatte Samuel. ”Når de havde det godt, så glemte
de Gud, og ligeså snart problemerne begyndte,
så sagde de: ”Undskyld, vi gjorde noget, som
var forkert. Fra nu af vil vi tilbede Gud.” Og
hver gang tilgav Gud dem og hjalp dem.”
”Nu,” sagde Samuel, ” har I forlangt at få en
konge, og Gud har givet jer en. Nu skal I være
lydige mod ham, ligesom I skal være lydige
mod Gud.”
(Læs 1 Sam. 12, 16-18, mens børnene sørger
for lydeffekterne)
Mens det tordnede og regnede krøb israelitterne sammen. De blev kolde, våde og de var
bange. ”Hjælp os!” råbte de til Samuel. ”Vi skulle
aldrig have forlangt at få en konge.”
”I skal ikke være bange,” svarede Samuel.
”Gud vil aldrig holde op med at elske jer. Han er
glad, fordi I er hans folk.”
Samuels ord fik dem til at føle sig bedre tilpas.
”Gud elsker jer og vil være trofast imod jer,”
fortsatte Samuel. ”Det I gjorde var galt, men i
er stadigvæk Guds folk. Jeg skal også nok blive

ved med at hjælpe jer. Hold op med at bede til
afguder, og tjen Gud af hele jeres hjerte.”
Israelitterne bestemte sig endnu engang for,
at de aldrig mere ville glemme, hvor god Gud
havde været imod dem.”

Tilbagemelding
Sig: ”Hvem er den vigtigste person, I kender?
(dronningen, statsministeren, USAs præsident)
Hvordan er de sammenlignet med Gud? (svage
sammenlignede med Gud) Hvordan er det at have
sådan en mægtig Gud til ven? (godt; heldigt; ved
ikke) Hvor meget holder Gud af os? - Bibelhistoriens røde tråd GUD ER LYKKELIG, FORDI VI ER HANS
BØRN.
Syng: ”Vor Gud er så stor”

Læs selv
Del jer op i tre grupper med en voksen hjælper
i hver gruppe. Sørg for at alle har en Bibel, og
har slået op til 1 Sam 12. Forklar, at I skal læse
hele kapitlet på den måde, at alle i gruppe 1 læser
historiens handling. Alle i gruppe 2 læser det,
Samuel siger, og alle i gruppe 3 læser folkets svar.
Når I er færdige, så tegn en stort cirkel på tavlen
eller på et stykke papir. Sig: Guds folk og Gud
gjorde nogle ting igen og igen. Lad os finde ud af
hvilke ting det var, og skrive dem på cirklen.
(vers 8 – israelitterne bad Gud om at frelse dem
– Gud førte dem ud af Egypten; vers 9 – de
glemte Gud, Gud tillod vanskeligheder at ramme
dem. Vers 10 – de angrede og bad Gud om at
frelse dem. Vers 11 – Gud hjalp dem, etc.)
Hvorfor tillader Gud, at vi får vanskeligheder?
(accepter svar. Lad børnene læse Heb. 12,6)
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3 Forstå bibelhistorien
Utaknemlighed
Bring:
• Plaster
• To blyanter
• Servietter
• En snavset og en ren jakke
Giv en af de følgende ting til fem børn: et plaster,
en blyant, en serviet, en snavset jakke, en ren
jakke. Rollespil selv de følgende situationer. Forlang at få hjælp og modtag den uden at sige tak.
• Lad som om du falder og skraber dit knæ –
forlang at få et plaster.
• Lad som om du nyser – forlang at få en serviet.
• Lad som om du fryser – forlang at få en jakke.
Sig nej til den rene jakke. Tag den snavsede
jakke på uden at sige tak.
• Skriv en besked på et stykke papir. Tryk så
hårdt at blyantsspidsen knækker. Forlang at få
en anden blyant.

Tilbagemelding
Sig: Hvordan opførte jeg mig? (var utaknemmelig; sagde aldrig tak). Hvordan føles det at
hjælpe, når den vi hjælper ikke gider sige tak?
(bliver sur, lige meget, ked af det) Glemmer vi
nogen gange at være taknemmelige for alt det,
Gud gør for os? Giv børnene tid til at tænke sig
om og svare. Hvordan tror I Gud har det, når han
hjælper os, og vi glemmer at sige tak? (ked af
det) Elsker Gud os alligevel, selv om vi glemmer
at være taknemmelige? (ja) Uanset hvordan vi
opfører os, så er
GUD ER LYKKELIG, FORDI VI ER HANS
BØRN,
og han er altid parat til at tilgive og hjælpe os,
ligesom han tilgav og hjalp israelitterne.
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4 Brug bibelhistorien
Spørg mig
Bring:
• Karton i forskellige farver
• Sakse
• Engangs-krus
• Tuscher
• Sikkerhedsnåle
Lad børnene sætte deres engangs-krus på kartonet
og tegne rundt om krusets bund, så de får en
cirkel. Klip cirklerne ud. Hjælp dem med at skrive
SPØRG MIG! på cirklerne. Sæt dem fast på brystet
af børnenes med sikkerhedsnåle.
Spørg hvad de vil svare, hvis nogen spørger dem
hvad det, der står på cirklen, betyder? Lad dem
øve sig på at sige: ”Gud er glad, fordi jeg er hans
barn.”

Høvdingen
For mange, mange år siden var der en stamme,
som havde den tradition, at de hvert år på en
bestemt dag, ofrede et menneske. Det var landsbyens præster der bestemte, hvem der skulle ofres,
og de valgte den første person, de mødte på
ofringsdagen, som havde noget rødt på.
Høvdingen var ked af det. Jo mere han tænkte
på traditionen med ofringerne, jo mere forfærdeligt syntes han det var, at ofre mennesker. Han
kunne ikke forstå, hvordan landsbyens indbyggere
kunne ofre en af deres venner, bare fordi han eller
hun havde noget rødt på den dag.
Han prøvede at få dem til at stoppe, men det var
som om, de var stokdøve, når han talte til dem, og
høvdingen vidste, at de kom til at fortsætte med
at ofre, hvis ikke......
Nej, han kunne ikke gøre det........eller kunne
han? Høvdingen rystede på hovedet, men tanken
ville ikke forsvinde. Hvad nu, hvis han kom i
noget rødt på ofringsdagen, så han blev ofret, ville

det få dem til at holde op?
Dagene gik. Høvdingen vidste, at han ikke
havde mange dage tilbage at leve i. Om natten
lå han og så op i loftet, mens han spekulerede på,
om han var modig nok til at dø for at stoppe ofringerne. Natten før ofringsdagen vendte og drejede
han sig på sin hårde seng. Udenfor kunne han
endnu se stjernerne, men han kunne også se, at
himlen var ved at blive lyserød. Solen var ved at
stå op. Kunne han gennemføre det?
Den morgen, var landsbyens præster tidligt
oppe og ude at lede efter den første person de så,
som havde noget rødt på. Hvem skulle de ofre i
dag? Pludselig fik de øje på en skikkelse, der kom
rundt om hjørnet. Han havde en rød kappe på.
Hurtigt løftede de deres buer og pile og dræbte
ham.
”Hvem er det?” råbte en af præsterne. De løb
hen mod skikkelsen, der lå på vejen, men da de
kom helt derhen, blev de stille.
”Det er høvdingen!” var der en som mumlede.
”Han gav sit liv, så ingen andre skulle blive dræbt .”
Det tog ikke lang tid, før alle i landsbyen vidste,
hvad der var sket. Deres gode høvding havde
valgt at dø, for at redde dem. Fra den dag holdt
man op med at ofre et menneske hvert år. Den
modige høvding havde opnået, det han ville.

Afslutning
Afslut med bøn. Tak Gud, fordi vi er hans børn og
for hans store kærlighed.
Mind børnene om at fortsætte med at læse bibelhistorien resten af ugen og gøre de daglige aktiviteter.

Tilbagemelding
Sig: På hvilken måde ligner høvdingen Jesus?
(han døde i stedet for en af hans folk) Hvem døde
Jesus for? (os). Hvordan kan vi vise Jesus, at vi er
taknemmelige? (huske at sige tak).
Lad børnene slå op til Joh. 3,16 og læse verset
sammen.
GUD ER LYKKELIG, FORDI VI ER HANS
BØRN.
Hvordan kan vi være med til at fortælle vore
kammerater, at Jesus elsker dem?
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B ørn e n e s bi belmat eriale

Samuel taler for Gud
Tekst: 1 Samuel 12;
Huskevers: ”Med evig kærlighed har jeg elsket dig,
derfor bevarer jeg min troskab mod dig.” Jer. 31, 3.
Tænk på: Gud er lykkelig, fordi jeg er hans barn.
”Farmor, må jeg lege med onkel Oles gamle biler, dem
han lavede, da han var lille.” spurgte Tom.
”Det tror jeg ikke er nogen god ide, ” svarede farmor.
”De er så gamle og skrøbelige, at jeg er bange for, at
de vil gå i stykker.”
”Må jeg ikke nok farmor?” tiggede Tom, og til sidst gav
farmor ham lov til at holde skotøjsæsken, som bilerne
lå i, så han kunne kikke på dem. Det varede nu ikke
længe, før Tom kørte en af bilerne frem og tilbage på
gulvtæppet i susende fart. Pludselig røg hjulene af.
”Nu bliver onkel Ole gal,” hviskede Tom. ”Nu vil han
nok ikke tage mig med ud at fiske på søndag.”
”Fordi du var ulydig?” spurgte farmor. Tom nikkede.
”Nogle gange, når vi er ulydige,” sagde farmor, ”så tror
vi, at personen, som vi er ulydige imod, holder op med
at elske os, men det er helt forkert. Gud holder heller
ikke op med at elske os, fordi vi er ulydige. Nu skal
du høre.”
Har du nogensinde haft lyst til at gøre noget, selv
om du vidste, at det ville gøre andre kede af det?
Det var, hvad israelitterne gjorde mod Samuel, da
de en dag forlangte at få en konge som leder i
stedet for ham.
Samuel talte med Gud, og Gud valgte Saul til at
være Israels første konge. Da Saul senere førte
israelitterne i krig og vandt, sagde Samuel: ”Lad os
gå til Gilgal og krone kongen og ofre til Gud.”
Samuel, kong Saul og alle Israels mænd samledes for at fejre sejren. De ofrede og tilbad
Gud. Bagefter rejste Samuel, der nu var blevet en
gammel mand med gråt hår, sig op og bad om
ordet. Da der blev stille, sagde han:
”Gud har givet jer det, I bad om. Han har givet
jer en konge, og nu er det ham, der er jeres leder.
Men hvad med mig? Jeg har været jeres leder,
siden jeg var en ung mand. Har jeg nogen sinde
snydt jer? Har jeg nogensinde stjålet noget fra
jer?”
”Nej,” sagde israelitterne. ”Du har aldrig snydt os,
og du har heller aldrig gjort os noget ondt.”
”Godt,” sagde Samuel, ”så hør godt efter og tænk
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på alle de gode ting, som Gud har gjort for jer,
jeres fædre og bedstefædre, dengang Gud var
jeres konge.”
Derefter mindede Samuel dem om, hvordan Gud
havde sendt Moses og Aron til at lede israelitterne
ud af Egypten. ”Husker I, hvordan de glemte Gud
og tilbad afguder?” sagde han. ”Husker I, at
Gud tillod dem at blive Siseras slaver, og hvad de
gjorde, lige så snart de blev slaver?”
”De bad Gud om at redde dem,” var der en,
som svarede.
”De lovede at tilbede Gud igen,” sagde en anden.
”Netop, og sådan gik det mange gange,” fortsatte Samuel. ”Når de havde det godt, så glemte
de Gud, og lige så snart problemerne begyndte,
så sagde de: ”Undskyld, vi gjorde noget, som var
forkert. Fra nu af vil vi tilbede Gud.” Og hver gang
tilgav Gud dem og hjalp dem.”
”Nu,” sagde Samuel, ” har I forlangt at få en
konge, og Gud har givet jer en. I vil ikke altid
kunne lide det, jeres konge beder jer om at gøre,
men fra nu af skal I være lydige mod ham,
ligesom I skal være lydige mod Gud.”
”Se nu godt efter og se det store mirakel, som
Gud vil gøre lige for øjnene af jer. Nu er det tid
til at høste hveden, men jeg vil bede Gud om at
sende torden og regn midt i høsttiden, så I skal
forstå, at I gjorde noget galt, dengang I krævede
en konge.”
Samuel bad til Gud, og samme dag begyndte
tordenen at rulle hen over hovederne på dem, og
regnen faldt i stride strømme. Israelitterne krøb
sammen. De var kolde, våde og bange. ”Hjælp
os!” råbte de til Samuel. ”Vi skulle aldrig have
forlangt at få en konge.”
”I skal ikke være bange,” svarede Samuel. ”Gud
vil aldrig holde op med at elske jer. Han er glad,
fordi I er hans folk.”
Samuels ord fik dem til at føle sig bedre tilpas.
”Gud elsker jer og vil være trofast imod jer,”
fortsatte Samuel. ” Det, I gjorde, var galt, men I er
stadigvæk Guds folk. Jeg skal også nok blive ved
med at hjælpe jer. Hold op med at bede til afguder
og tjen Gud af hele jeres hjerte.”
Israelitterne bestemte sig endnu engang for, at
de aldrig mere ville glemme alle de gode ting, som
Gud havde gjort for dem. Bare det at vide, at Gud
var glad, fordi de var hans folk, fik dem til at føle
sig bedre tilpas.

Daglige aktiviteter
Lørdag
Tegn et billede af et bryllup eller en bil. Tegn
enten en sol eller nogle sorte regnskyer på billedet. Farv det eller lad det være, som det er. Er
du klar over, at du lige har gjort tre valg? Gud
har skabt dig sådan, at du kan tænke og vælge.
Er det altid let at vide, hvilke valg der er gode,
og hvilke der er dårlige?
Læs 1 Sam. 12, 1-13. Hvad havde israelitterne
netop valgt? Hvorfor var Samuel ked af det?
Hvorfor var israelitternes valg et dårligt valg?
Bed Gud om at hjælpe dig med at træffe gode
valg hele ugen.
Søndag
Lav en sky for hvert ord i dit huskevers. Skriv
et ord på hver sky. Lim lidt vat på skyernes
yderkanter. Bland dem og læg dem derefter i
den rigtige rækkefølge.
Lær huskeverset udenad.
Mandag
Læs 1 Sam 12, 14-25 sammen med en voksen.
Holdt Gud op med at elske israelitterne, selv om
de gjorde et dårligt valg? _______________
Læg huskevers-skyerne i den rigtige rækkefølge. Forklar din mor eller far, hvad verset
betyder.
Tegn en cirkel på et stykke papir. En cirkel
har ingen begyndelse eller ende. Det har Guds
kærlighed heller ikke. Skriv ”evig kærlighed”
inde i cirklen.
Tirsdag
Læs 1 Sam 12, 1-2. Israelitterne gjorde et dårligt
valg, da de forlangte at få en konge.
Hvem hjælper dig med at træffe gode valg?
Skriv alfabetet på et stykke papir. Skriv et tal
under hvert bogstav så 1 står under A, 2 står
under B, 3 står under C osv.. Løs koden og skriv

bogstaverne på linierne.
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
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1 13 22 9 20 20 9 7 8
___ ___ ___ ___ ___
8 5 4 5 14
Onsdag
Læs Samuels vejrudsigt i 1 Sam. 12, 16-18. Var
det godt eller dårligt, at der kom regn og torden
i høsttiden? Hvorfor?
Find i køkkenet tre madvarer, som er lavet af
hvede. 1____________________
2 _______________________
3_________________________
Har du spist noget, der er lavet af hvede i dag?
Hvad? _____________________
Torsdag
Tegn et glad ansigt til alle i din familie og skriv
personernes navne ovenover ansigterne. Skriv:
”Gud er lykkelig, fordi du er hans barn.” under
hvert ansigt og hæng dem på dørene til deres
værelser.
Når I har andagt så nævn tre ting, som du
specielt husker fra bibelhistorien i denne uge og hvorfor.
Fredag
Israelitterne gjorde Samuel ked af det, da de
forlangte at få en konge. Blev Samuel sur? Læs
1 Sam.12, 23 _____ Hvordan ønsker Gud, at du
skal behandle dine kammerater, hvis de gør dig
ked af det?
Skriv huskeverset på et stykke papir. De to
steder, hvor der står ”dig,” tegner du en vandret
streg i stedet for ordet. Lad alle i din familie sige
huskeverset, når I har andagt. Når de kommer
til stregerne, siger de deres eget navn. Fortæl,
hvordan I kan mærke, at Jesus elsker jer.
Gud er lykkelig, fordi du er hans barn. Er du
lykkelig, fordi han er din himmelske far?_______
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