Uge 10

Død eller levende?
Ugens tekst og
referencer
Matt 9,18-36. Mark
5,21-42. Slægternes Håb,
kapitel 36.

Huskeverset
”Jeg er opstandelsen
og livet.” Joh.11,25

Hovedmålet
er, at børnene
ved, at de tilbeder en
Gud, som giver og opretholder liv.
ønsker at leve evigt.
viser det ved at give
deres angst for døden og
adskillelse til Gud

Månedens tema
Vi bliver glade, når vi tilbeder Jesus.

Bibelhistoriens hovedpunkter
Jairus, der er synagogeforstander, beder beskedent
Jesus om at helbrede
hans døende datter.
På vej til Jairus´ hus,
bliver Jesus opholdt af
andres bøn om hjælp.
Jairus´ tjener kommer
og fortæller, at datteren er død. Da
de kommer til Jairus´
hus, sender Jesus alle
de lejede grædekoner
væk og går ind i
pigens værelse,
sammen med hendes
forældre og tre af disciplene. Han beder pigen om at stå op,
og hun vågner op fra de døde.

Dette er en bibelhistorie om tilbedelse
Jesus er den, der giver og opretholder liv. Han ønsker, at vi
skal have et godt liv, både nu og senere. Det er på grund
af Jesus, at vi ikke behøver at frygte døden. Ligesom Jairus´
familie var taknemmelige, fordi Jesus opvakte datteren fra de
døde, tilbeder vi Gud og er taknemmelige, fordi vi heller ikke
behøver at frygte døden.

Bibelhistoriens
røde tråd
Vi tilbeder en Gud,
der giver os evigt liv
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Til lærerne
Jairus var synagogeforstander. Han var formand for det råd
af præster, der havde ansvaret for synagogen og var en af de
vigtigste og mest respekterede mænd i samfundet.
Det jødiske sørgeritual var livligt og detaljeret. Umiddelbart
efter dødsfaldet, var det den høje jamren, der bekendtgjorde,
at en person var afgået ved døden. De sørgende flængede
deres tøj, så man kunne se den bare hud indenunder. Fædre

Tilbedel s e

Program oversigt
Program

Minutter

Aktiviteter

Materialer

Velkomst

1

Sig goddag ved døren
Ingen
Lad børnene fortælle
hvad de har oplevet…
_______________________________________________________________________________
Leg-og-lær
10 min
A. Jeg er bange for…
Blyant & papir
aktiviteter
B. Hvad skete der?
Ingen

_______________________________________________________________________________

*
2

Hygge, sang,
mission og bøn

10 min

Hygge
Lovsang
Mission
Kollekt

Bibelhistorien

20 min

Oplev historien

Fødselsdagslys, gave.
Sangbøger/overheads
Missionshistorien
Tomt medicinglas med ordene
“Tak Jesus”
Bøn
Bønnedagbogen
_______________________________________________________________________________
Ingen

Læs selv
Bibeler
_______________________________________________________________________________

3

Fortstå bibelhistorien

15 min

Top fem

Ringeklokke, tavle/kridt,
papir/blyant.

_______________________________________________________________________________

4

Brug bibelhistorien

15 min

Flag

Ispinde-pinde, papir, tuschpen,
lim, sakse.

*Hygge, sang og bøn kan bruges når som helst i programmet.

og mødre rev den venstre side af deres tøj i
stykker (nærmest hjertet). Alle andre sørgende rev
højre side af deres tøj i stykker.

Dekorationer
Sæt figurerne fra historien om Jairus på flonellografen.
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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 i gang med den eller de leg-og-lær
aktiviteter som du har valgt.

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

F
O Jeg er bange for
R
Bring:
S
• Papir/blyanter
L
ELLER
A
• Modellervoks/trylledej
G
A

Giv børnene fem minutter til at tegne eller
modellere noget, som de er bange for. Lad
dem skriftes til at vise deres tegninger/figurer til
resten af gruppen, som prøver at gætte, hvad de
er bange for.

Tilbagemelding
Sig: Det er helt i orden at blive bange for ting, som
vi ikke kan kontrollere. Men Gud er stærk nok til
at hjælpe os. Hvilke ting er Gud stærk nok til at
klare? (accepter svar) Jesus vil altid holde sig nær
til os. Vi kan stole på ham, for han har magt til at
skabe liv. Bibelhistorien i dag handler om en pige,
som Jesus vækkede op fra de døde. Det vi skal
huske fra historien er, at
VI TILBEDER EN GUD, DER GIVER OS
EVIGT LIV.
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F Hvad skete der?
O Bed et af børnene om at komme op og
R stå foran klassen med lukkede øjne. Mens
S barnet har øjnene lukkede så gestikuler
L til flere af børnene om at bytte plads.
A Sig: ”Vågn op..........!” Bed barnet om at forG tælle hvilke forandringer der er sket i værelB

set, mens han/hun havde øjnene lukkede.
Gentag legen så alle får lov til at stå med
lukkede øjne. (Find på ting som fx: slå lyset af og
på; børnene bytter sko; sidder på gulvet i stedet
for på stolene, etc.)

Tilbagemelding
Sig: Hvordan var det at åbne øjnene, og opdage
at noget havde forandret sig? (sjovt; gør ikke
noget) Hvordan føles det at falde i søvn om
aftenen? (mærker ikke noget) Hvad kan forandre
sig, mens man sover? (næsten alt muligt)
At dø er ikke det samme som at falde i søvn.
Døden er en helt speciel søvn, som kun Jesus kan
vække os op fra. Læs 1 Kor 15, 51. Hvad fortæller
verset om døden? (vi skal ikke alle sammen dø,
men vi skal alle forvandles, når Jesus kommer)
Den vigtigste forandring der vil ske er, at vi vil få
evigt liv. Vores krop vil aldrig dø. Hvem giver os
evigt liv? (Gud) Det vi skal huske fra bibelhistorien
i dag er, at
VI TILBEDER EN GUD,
DER GIVER OS
EVIGT LIV.

Hygge, sang, mission & bøn

*

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

Sangforslag
Brug sangforslagene fra bibelhistorie nr. 9
”Gud er så god.” (2 Vers: Langt, evigt liv. Langt evigt liv.)
Langt evigt liv, gir min Gud til mig.

Mission
Sig: Ordet missionær betyder sendt. Jesus var en missionær. Han blev sendt fra himlen
ned til os, for at vi skal få evigt liv. I dag skal vi høre om andre missionærer. Fortæl
børnenes missionshistorie.

Kollekt
Saml pengene ind i et stort medicinglas, der står ”Tak Jesus” på.

Bøn
Fortsæt med bønnedagbogen.
Tak Gud for livet vi har nu og for det evige liv, som vi skal få, når han kommer.
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2 Bibelhistorien
Oplev bibelhistorien
Involver børnene ved at lade dem gøre følgende:
NÅR DU SIGER…
”Jairus”
”Elsker/ elskede”
”Død”

SKAL DE…
sige: ”Skynd dig, Jairus!”
omfavne sig selv.
græde

Historie
Jairus (skynd dig Jairus) var leder af en af synagogerne på Jesu tid. Han var en god mand.
Han havde en pige på 12 år, som han elskede
(børnene omfavner sig selv) højt. En dag blev
hun meget syg. Jairus (skynd dig Jairus) gjorde
alt, hvad han kunne, for at hun skulle blive
rask igen, men intet hjalp. Hun blev dårligere
og dårligere. Jairus (skynd dig Jairus) sendte
bud efter alle de dygtigste læger, men de kunne
heller ikke gøre noget.
Pludselig kom Jairus (skynd dig Jairus) i tanke
om Jesus. Jesus var deres sidste håb. ”Jeg
elsker dig (børnene omfavner sig selv) hviskede
han til den lille pige, og nu løber jeg hen og
henter Jesus, så hurtigt jeg kan. Så skal du nok
blive rask.” Jairus (skynd dig Jairus) løb ud af
huset og hen ad vejen, til han kom til det hus,
hvor Mattæus boede. Han hamrede på døren.
Da tjeneren lukkede op, sagde han forpustet:
”Er Jesus her? Jeg skal tale med ham – det
haster!.” Da han kom ind i værelset, hvor Jesus
sad, kastede han sig ned foran Jesus og sagde:
”Min lille datter er ved at dø. Vil du ikke nok
komme og lægge hænderne på hende, så hun
bliver rask? ” Jesus blev glad, fordi Jairus
(skynd dig Jairus) troede på, at han kunne gøre
pigen rask. Han rejste sig med det samme, for
at gå med Jairus (skynd dig Jairus) hjem.
Da de kom uden for døren, stod der en masse
mennesker udenfor, der alle sammen ville hen
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til Jesus. De skubbede til hinanden, og de
skubbede til Jesus. Pludselig stoppede Jesus og
sagde. ”Hvem rørte ved mig?”
”Hvordan kan du spørge om sådan noget,
når folk skubber til os hele tiden,” sagde disciplene. Men Jesus så sig omkring. Der var en,
der havde rørt ved ham. Pludselig kom en lille
dame hen til Jesus. Tårerne løb ned ad hendes
kinder. ”Det var mig, der rørte ved dig!” sagde
hun. ”Jeg har været syg i tolv år. Jeg har brugt
alle mine penge på læger og mediciner, uden at
blive bedre. Jeg tænkte, at hvis jeg bare rørte
ved dit tøj, så ville jeg blive rask. Jesus var glad,
fordi hun havde rørt ved ham. ”Datter,” sagde
han, ”fordi du troede på mig, blev du rask. Gå
hjem og vær glad.”
Da Jairus (skynd dig Jairus) så Jesus helbrede
damen, blev han lettet. Nu var han sikker på, at
Jesus også ville gøre hans datter rask.
Men lige i det samme skubbede en tjener
sig vej frem til Jairus (skynd dig Jairus). ”Jesus
behøver ikke at komme alligevel, ” sagde han.
”Din datter er død.” (børnene græder) Stakkels
Jairus (skynd dig Jairus) Han var helt knust.
Men Jesus vendte sig om og sagde til ham: ”Du
skal ikke være bange. Bare tro på mig!” Jairus
(skynd dig Jairus) tænkte på damen, som Jesus
netop havde helbredt. Han havde hørt Jesus
sige til damen, at det var hendes tro, som havde
gjort hende rask. Han bestemte sig for, at han
også ville tro på, at Jesus kunne hjælpe ham.
Jesus bad Peter, Jakob og Johannes gå med
hen til Jairus` (skynd dig Jairus) hus. Huset var
fuldt af folk, som græd, fordi den lille pige var
død (børnene græder) Nogle af dem kendte
ikke engang pigen. De græd, fordi de fik penge
for det.
”Send dem væk,” sagde Jesus. ”Hun er ikke
død. (børnene græder) Hun sover bare.”
Folk lo, da de hørte, hvad Jesus sagde. Men
Jesus tog disciplene og forældrene med ind i
pigens værelse. ”Lille pige, vågn op!” sagde

Jesus. Den lille pige slog øjnene op og smilede
til Jesus. Så satte hun sig op i sengen. ”Giv
hende noget at spise.” sagde Jesus til pigens
mor og far, der var lykkelige.
Jesus var ikke bare glad, fordi han kunne
gøre folk raske. Han var også glad, fordi han
kunne give dem livet tilbage, når de døde. ”Jeg
er opstandelsen og livet,” sagde Jesus.
Er det ikke dejligt at vide, at VI TILBEDER EN
GUD, DER GIVER OS EVIGT LIV?

Tilbagemelding
Sig: Hvorfor tror I Gud tillod, at Jairus´ datter
døde? (Så Jesus kunne vise, at han kunne give
hende livet tilbage) Hvem havde behov for at
forstå at Jesus har magt over døden? (disciplene;
Jairus; de sørgende; alle) Hvad tror I grædekonerne og de sørgende tænkte, da den lille pige
kom ned af trappen, efter at Jesus havde givet
hende livet tilbage? (At de så et spøgelse. At de
ikke skulle have gjort nar af Jesus. At Jesus havde
stor magt)

Læs selv
Sig: Bibelhistorien i dag består egentlig af to historier. Bed børnene om at slå op og læse Mark 5,
22-29. Hvorfor tror I, Markus fortalte om damen,
der havde været syg i tolv år midt i historien om
Jairus? (Det var en del af historien. Hvis Jesus
ikke havde stoppet og helbredt damen, var Jairus´
datter måske ikke død, og historien om Jairus`
datter havde ikke været en opstandelseshistorie)
Lad børnene sige bibelhistoriens røde tråd: VI
TILBEDER EN GUD, DER GIVER OS EVIGT LIV. Når
vi siger ja til Jesus, så er vi garanteret evigt liv.
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3 Forstå bibelhistorien
Vælg en af de følgende aktiviteter:

F Top fem
O
Bring:
R
• Ringeklokke
S
• Tavle/kridt
L
• Papir/blyanter
A
G
Skriv tallene 1-5 under hinanden på tavlen.
Uddel papir og blyanter. Lad børnene skrive
de fem ting, de frygter allermest på papiret.
Bed to børn om at komme op foran. Fortæl dem,
at du har en liste over de fem ting, som børn i
deres alder har sagt, at de frygter allermest. Lad
de to børn skiftes til at gætte, hvad de fem ting
er. De må gerne nævne de ting, de selv har
skrevet på deres egne lister. Barnet, der har fødselsdag nærmest dags dato, begynder. Hvis barnet
nævner en af de ting, der står på din Top Fem liste,
så ring med klokken.. Det samme barn kan så
nævne en anden ting, men hvis det, der nævnes,
ikke står på din Top Fem liste, er det det andet
barns tur.
Når børnene nævner en af de ting, der står på
din Top Fem liste, så skriv den på tavlen, men sæt
dem i den samme rækkefølge som på Top Fem
listen nedenunder, så alle børnene til sidst kan se
Top Fem listen. Når børnene, der er oppe foran,
har udtømt deres lister, udskiftes de med andre
børn.

A

Top Fem listen
1. At de selv skal dø
2. Forældrene skilles
3. Forældrene skal dø
4. Mørket
5. Hunde
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Tilbagemelding
Læs Joh 14,6 Når nogen dør, så spørger folk ofte
hvorfor og giver Gud skylden. Skal vi det? (nej.
Gud giver os liv) Gud advarede Adam og Eva og
sagde, at hvis de rørte et specielt træ i haven, så
ville de dø. Satan fortalte Eva en løgn. Det kan
vi læse om i
1 Mos 3, 4 (lad et barn læse skriftstedet). Adam og
Eva døde begge to, fordi de troede på Satans løgn.
MEN, Gud fandt en måde at give både Adam og
Eva og alle andre evigt liv på. Da Jesus døde på
korset, fik vi evigt liv. Derfor behøver vi ikke at
være bange for at dø, for hvis vi elsker Jesus, så
skal vi opstå igen.
VI TILBEDER EN GUD, DER GIVER OS
EVIGT LIV.

F
O Historie
var ved at tage ud af bordet, da hun
R Mor
hørte et højt skrig. Hun styrtede ud i haven,
S og så Sebastian på tre år ligge ude i svømL
med hovedet nede i vandet. En
A mebassinet,
der kom løbende, hjalp med at trække
G nabo,
ham op af vandet. En anden ringede efter
B

ambulancen, mens en tredje nabo begyndte
at give ham mund-til-mund metoden, for at
få ham til at trække vejret igen. Men de kunne
ikke få Sebastians hjerte til at begynde at slå.
Mor græd, men pludselig råbte naboen, som
pustede luft ind i Sebastians lunger: ”Jeg tror,
hjertet er begyndt at slå igen.” Da ambulancen
kom, kørte den med fuld udrykning til sygehuset.
På sygehuset, stoppede Sebastians hjerte igen,
og selv om lægerne fik det i gang, var han bevidstløs. Han kunne ikke høre, ikke se og ikke tale, og
en stor maskine, som hedder en respirator, trak
vejret for ham. Sebastians mor og far sad ved
siden af hans seng. De bad hele tiden til Gud,
om han ville vække Sebastian. Alle i kirken bad
også for ham.
En dag bevægede Sebastian lillefingeren, da mor

rørte ved ham. To dage senere, lukkede han
øjnene op, og efter et par uger kom han hjem fra
sygehuset. Hans mor og far var så lykkelige og
takkede Gud, fordi han havde givet Sebastian livet
tilbage.

Tilbagemelding
Sig: Hvem har oplevet, at nogen i jeres familie har
været udsat for en ulykke? (lad børnene svare.
Tilpas de næste spørgsmål efter deres svar). Hvad
skete der? Blev I bange? Bad I til Jesus? Når
der sker noget med nogen i vores familie, så bliver
vi bange, og da kan det være svært at stole på,
at Jesus kan hjælpe. Men kan Jesus hjælpe? (ja)
Hvorfor er de fleste mennesker bange for at dø?
(døden skiller familier ad; bange for ikke at se
dem igen) Hvordan kan historien om Jairus` datter
hjælpe os til ikke at være bange for døden? (Jesus
vil vække os op igen) Jesus er stærkere end
døden. Selv om der skulle ske os noget, så vi dør,
så vil Jesus en dag give os livet tilbage, ligesom
han gav den lille pige livet tilbage.
VI TILBEDER EN GUD, SOM GIVER OS
EVIGT LIV.

nyheder, at vi TILBEDER EN GUD, DER GIVER
EVIGT LIV til nogen i ugen som kommer.

Afslutning
Mind børnene om at fortsætte med at læse bibelhistorien resten af ugen og gøre de daglige aktiviteter.

4 Brug bibelhistorien
Bring:
• Spatler
• Papir
• Tuschpen
• Lim
• Sakse

Giv børnene nogle minutter til at lave hvert sit lille
flag. Skriv JESUS GIVER OS EVIGT LIV på flagene,
og lim dem fast til spatlerne. Lad børnene komme
med forslag til, hvordan de kan fortælle de gode

LEKTIE 10

105

B ørn e n e s bi belmat eriale

Død eller levende?
Tekst: Matt 9, 18-26. Mark 5, 21-43.
Huskevers: ”Jeg er opstandelsen og livet.”
Joh.11,25
Tænk på: Jeg tilbeder en Gud, der giver mig evigt
liv.

Har du nogen sinde været alvorligt syg? Så syg, at du
ikke havde lyst til mad? Så syg, at det gjorde ondt i hele
kroppen, og du var for dårlig til at stå ud af sengen?
Kom du på sygehuset? Da du blev rask, var du så
taknemmelig mod dem, som havde hjulpet dig til at
blive rask? Bibelhistorien i dag handler om en pige på
12 år, som var meget, meget syg. Nu skal du høre.
Jairus var leder af en af synagogerne på Jesu tid.
Han var en god mand. Han havde en pige på
12 år, som han elskede lige så højt, som din mor
og far elsker dig. En dag blev pigen meget syg.
Jairus gjorde alt, hvad han kunne, for at hun skulle
blive rask, men intet hjalp. Hun blev dårligere og
dårligere. Jairus sendte bud efter alle de dygtigste
læger, men de kunne heller ikke gøre noget.
Pludselig kom Jairus i tanke om Jesus og om alle
de mirakler, som Jesus havde gjort. Han var Jairus`
sidste håb. ”Jeg elsker dig,” hviskede han til sin
lille pige, ”og nu løber jeg hen og henter Jesus, så
hurtigt jeg kan, så skal du nok blive rask.” Jairus
løb ud af huset og hen ad vejen, til han kom
til det hus, hvor Mattæus boede. Han hamrede
på døren. Da tjeneren lukkede op, sagde han
forpustet: ”Er Jesus her? Jeg skal tale med ham
– det haster.” Da han kom ind i værelset, hvor
Jesus sad, kastede han sig ned foran Jesus og
sagde: ”Min lille datter er ved at dø. Vil du ikke
nok komme og lægge hænderne på hende, så
hun bliver rask? ” Jesus rejste sig med det samme
for at gå med Jairus hjem.
Men da de kom uden for huset, stod der en
masse mennesker, der alle sammen ville hen til
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Jesus. De skubbede til hinanden, og de skubbede
til Jesus. Pludselig stoppede Jesus og sagde.
”Hvem rørte ved mig?”
”Hvordan kan du spørge om sådan noget, når
folk skubber til os hele tiden,” sagde disciplene.
Men Jesus så sig omkring. Der var een, der havde
rørt ved ham. Pludselig kom en lille dame hen til
Jesus. Tårerne løb ned ad hendes kinder. ”Det
var mig, der rørte ved dig!” sagde hun. ”Jeg har
været syg i tolv år. Jeg har brugt alle mine penge
på læger og mediciner, uden at blive bedre. Jeg
tænkte, at hvis jeg bare rørte ved dit tøj, så ville
jeg blive rask.” De ord gjorde Jesus meget glad.
”Datter,” sagde han, ”fordi du troede på mig, blev
du rask. Gå hjem og vær glad.”
Da Jairus så Jesus helbrede damen, blev han
lettet. Nu var han sikker på, at Jesus også ville
gøre hans datter rask.
Men lige i det samme skubbede en tjener sig
vej frem til Jairus. ”Jesus behøver ikke at komme
alligevel, ” sagde han, ”din datter er død.” Stakkels
Jairus Han var helt knust. Men Jesus vendte sig
om og sagde til ham: ”Du skal ikke være bange.
Bare tro på mig!” Jairus tænkte på damen, som
Jesus netop havde helbredt. Han havde hørt Jesus
sige til hende, at det var hendes tro, der havde
gjort hende rask. Han bestemte sig for, at han
også ville tro på, at Jesus kunne hjælpe ham.
Jesus bad Peter, Jakob og Johannes om at gå
med hen til Jairus` hus. Der var en masse mennesker inde i huset, de græd højt, fordi den lille
pige var død Nogle af dem kendte slet ikke pigen.
De græd, fordi de fik penge for det.
”Send dem væk,” sagde Jesus, ”hun er ikke død.
Hun sover bare.”
Folk lo, da de hørte, hvad Jesus sagde. Men
Jesus tog disciplene og forældrene med ind i
pigens værelse. ”Lille pige, vågn op!” sagde Jesus.
Den lille pige slog øjnene op og smilede til Jesus.
Så satte hun sig op i sengen. ”Giv hende lidt
at spise,” sagde Jesus til de lykkelige forældre.
Jairus` datter var rask igen.

Jesus var ikke bare glad, fordi han kunne gøre
folk raske. Han var også glad, fordi han kunne
give dem livet tilbage, når de var døde. ”Jeg er
opstandelsen og livet,” fortalte han folk. Jesus
kom for at frelse os og give os evigt liv. Er det ikke
dejligt at vide, at du tilbeder en Gud, som giver
dig evigt liv?

fødselsdag eller en person. Hvordan mon Jairus
havde det, da han måtte vente, mens Jesus
helbredte den syge dame?
Læs Salme 27,14. Bed Jesus om at hjælpe dig
med at vente tålmodigt, når du venter på noget
vigtigt, og at stole på Gud.

Lørdag
Besøg en kirkegård sammen med mor og far.
Tal om Jairus` datter. Tal om hvor fantastisk
det bliver, når Jesus kommer igen, og de mennesker, der ligger på kirkegården, vil opstå.
Når I kommer hjem, så læs Joh. 11, 25 og
Joh. 14, 1-3. Syng Joh.14, 1-3 til melodien:
”Jesus elsker alle små.!

Tirsdag
Læs Matt: 9, 18-22. Hvad sagde Jesus til
damen, der rørte ved ham. Skriv bogstaverne
i den rigtige rækkefølge på linien nedenunder:
NDI OTR ARH EFSRTL GID
___________________________________________
Den syge dame troede på, at Jesus kunne
helbrede hende. Hendes tro var sikkert med til
at gøre Jairus` tro stærkere. Hvordan kan din
tro på Gud hjælpe dine kammeraters tro til at
blive stærkere?

Jesus kommer, det jeg tror,
for det siger Jesu ord.
Johannes fjorten, en, to, tre
læs det selv, så skal du se.
Kor:
Ja, Jesus kommer,
ja, Jesus kommer,
ja, Jesus kommer,
min Bibel siger så.

Onsdag
Læs Mark 5, 21-42. Tegn tre billeder, der
illustrerer bibelhistorien. Læg dem i den rigtige
rækkefølge og fortæl historien til din familie.
Er der nogen, der er døde i jeres familie, og
som I glæder jer til at se igen? Sig huskeverset
og syng derefter Joh 14, 1-3. (se lørdag). Hvordan kan bibelteksterne, du har læst i aften, gøre
din tro stærkere, mens du venter på Jesus?

Søndag
Læs historien i Mark 5, 21-42. Hvad er forskellen på at dø og at sove? Hvem er den eneste,
der kan vække os op fra de døde? _____
Læs Præd.9, 5. Hvorfor havde pigen ikke
oplevet noget, mens hun havde været død?
Hvorfor behøver vi ikke at være bange for at
dø? (Joh. 11, 25.) Tak Gud, fordi du tilbeder en
Gud, der giver dig evigt liv.

Torsdag
Tegn et ”God Bedring” kort til en, du kender,
som er syg. Skriv Joh. 10,10, sidste del af verset,
på kortet. Bed mor om et frimærke og send
det.
Bed Gud om at velsigne den, du sendte kortet
til, og gøre ham/hende rask igen.

Daglige aktiviteter

Mandag
Når I har andagt, så tal om, hvordan man har
det, når man venter på noget, fx juleaften, en

Fredag
Læs Matt: 9, 18-26. Rollespil bibelhistorien. Bed
for alle, I kender, som er syge.
Sig huskeverset og tak Gud, fordi I tilbeder en
Gud, som giver jer evigt liv.
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