L e kti e 13

Op og væk
Ugens tekst og
referencer
2 Kong 2.
Profeter og konger,
kapitel 17.

Huskeverset
”For syndens løn er
død, men Guds
nådegave er evigt liv i
Kristus Jesus, vor Herre.“
Rom 6,23

Månedens tema
Livet er en nådegave.

Bibelhistoriens hovedpunkter
Det er lige før, Gud tager Elias op til himlen. Hans hjælper,
Elisa, er sammen med ham, da han besøger profetskolerne
for sidste gang. Elisa er fast besluttet på ikke at miste Elias af
syne. Elias slår på Jordan floden med sin kappe. Floden deler
sig, og de går tørskoet over. Da de står på den anden bred,
siger Elias til Elisa: ”Sig mig, hvad jeg skal gøre for dig, før jeg
bliver taget bort fra dig,“ Elisa beder om en dobbelt portion af
Elias´ ånd. Elias bliver taget op til himlen i en ildvogn med ildheste. Elisa samler kappen op, som er faldet fra Elias` skuldre.
Han går derfra og bruger den til at dele Jordan floden med,
som Elias havde gjort.

Dette er en bibelhistorie om nåde
Hovedmålet er,
at børnene
ved, at det evige liv er
en nådegave.
ønsker at sige ja til
Jesus
viser det ved at tro
på, at de har evigt liv nu.

Bibelhistoriens
røde tråd
Det evige liv er
en gratis gave.
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Det er på grund af Guds nåde, at hans børn en dag vil blive
taget til himlen, så de kan leve evigt sammen med ham. De vil
enten blive forvandlede uden at dø eller opstå fra deres grave,
når Jesus kommer igen.

Til lærerne
”Elias repræsenterer de kristne, som lever ved Jesu genkomst,
og som bliver forvandlede i eet nu ved den sidste basun uden
at dø først.“ 1 Kor 15,51.52.
”Da Elisa bad om en dobbelt portion af Elias’ ånd, bad han
den slags bønner, som altid vil blive besvaret. Det bedste, fx
de åndelige gaver, vil vi altid få, hvis vi oprigtigt ønsker dem
og brændende beder om dem. Bøn ville få en ny betydning
for os, hvis vi, efter at have hørt at vi kan bede om alt, hvad vi
vil, ville bede mere om at få den Hellige Ånd.“ (The Interpreter´s
Bible, vol. 3 p. 194. – Abington Press, New York 1954)

Nåde

Programoversigt
Program

Minutter

Aktiviteter

Materialer

Velkomst

Sig goddag ved
Ingen
døren. Lad børnene
fortælle, hvad de har
oplevet i ugens løb
__________________________________________________________________________________
10 min
Leg-og-lær
A. Hvor længe er for
En sten, støveklud
aktiviteter
evigt?
B. Evigheden
Lang snor, målebånd
C. Evighedsmønster
Kobbermønter, citronsaft, salt,
skål
__________________________________________________________________________________
10 min
Hygge, sang,
Hygge
Fødselsdagslys, gave
mission og bøn
Lovsang
Sangbøger, sangark
Mission
Missionshistorien
Kollekt
Bøn
Kopi af ildvognen til hvert
barn, blyanter
__________________________________________________________________________________
Bibelhistorien
20 min
Oplev historien
Tøj fra Bibelens tid, blåt stof,
lagener eller plastik
Huskeverset
Læs selv
Bibler
__________________________________________________________________________________
Forstå
15 min
Muggent brød
Muggent brød, sok med hul
bibelhistorien
i, instrument, der er i stykker,
vissen blomst, papirservietter,
brev, lommelygte uden batterier, ur, hæfteplaster, penge,
sæk eller papkasse
__________________________________________________________________________________
Brug
15 min
Evighedsmønster
Snavsede og rene mønter
bibelhistorien
*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 ugens positive
og negative oplevelser. Begynd med den leg-og-lær aktivitet, som passer bedst til
børnenes modenhed, antallet af børn, hjælpere og lokalets størrelse.

Leg-og-lær aktiviteter
A. Hvor længe er for evigt?
A. Medbring:
• En mellemstor
sten
• Støveklud

Sid i en rundkreds. Giv stenen og støvekluden til et af børnene. Bed ham/hende
om at gnide een gang på stenen med kluden. Lad som om der er gået ti år. Giv
stenen og kluden til det næste barn, der også gnider een gang på stenen. Fortsæt kredsen rundt flere gange. Tæl de indbildte år. Lad børnene gætte, hvor
mange år det vil tage at gnide stenen væk. Forklar, at ”for evigt“ er et tidsrum,
der er endnu længere
Tilbagemelding
Læs Rom 6,23 Gud ønsker at give os evigt liv. Hvad skal vi gøre for at få det?
(Bede om det. Acceptere det)
EVIGT LIV ER EN GRATIS GAVE.
Har I lyst til at leve evigt? Er det svært at forestille sig, hvordan det vil være?

B. Evigheden
B. Medbring:
• En lang snor
• Målebånd

Bring en lang snor . Slå en knude eller sæt et lille mærke på snoren for hver 45
cm. Der skal være ligeså mange knuder/mærker, som der er børn. Bed børnene
om at finde hver sin knude og holde fast i den. Træk snoren rundt i hele værelset. (Efter at børnene har fundet hver sin knude, skal der stadig være masser af
snor tilbage). Sig: Hvis hver knude repræsenterer 100 år. Hvor mange år repræsenterer så hele snoren?
Tilbagemelding
Sig: Evigheden er endnu længere, end det vi ser her. Og ligesom vi alle
sammen holder fast i snoren, så binder Guds kærlighed os sammen for
evigt. Læs Salme 23,6. Er der nogen af jer, der har mistet en af jeres bedsteforældre eller haft et kæledyr, som døde? Bliver det ikke dejligt at leve i
himlen, hvor ingen – hverken mennesker eller dyr - skal dø? Hvad skal vi
gøre for at få evigt liv? (Sige ja tak til Guds gave ved at sige ja til Gud, som vores
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Hygge, sang, mission & bøn
Ønsk børnene og de besøgende velkommen. Husk at fejre fødselsdage og andre
begivenheder, som sker i børnenes hverdag. Tal om, hvordan det gik med at bruge
ugens bibelhistorie.

Sangforslag
Se bibelhistorie nr. 9
Sange der handler om Guds nåde

Mission
Fortæl børnenes missionshistorie

Kollekt
Læs Joh 3,16. Sig: Gud gav os Jesus, så vi kan have evigt liv. Når vi giver vor
kollekt, så giver vi noget af det, som Gud har givet os tilbage til Gud. Vores
gave hjælper andre til at lære om Jesus, så de kan få evigt liv.

Bøn
Giv hvert barn et kopi af ildvognen på side 135. Lad dem skrive navnene på personer, de holder af, og som ikke kender Jesus, på vognene. Læg alle ildvognene i
en kurv.
Spørg om der er andre ting, børnene ønsker, I skal bede for. Syng første vers af
”Gud lær’du mig at be’ til dig.“ (Vi har et håb, nr. 45) før bønnen. Bed specielt for
personerne, hvis navne står på børnenes ildvogne. Syng andet vers af sangen
efter bønnen.

frelser. Vi kan ikke gøre noget, som får os til at fortjene gaven) Det er det vi skal
huske fra bibelhistorien i dag:
DET EVIGE LIV ER EN GRATIS GAVE.
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Bibelhistorien
Oplev bibelhistorien
Lad børnene rollespille historien.
Personer: Elias, Elisa. Grupper af profeter.
Hjælpere: En voksen til at bære Elias ud. En
til at skille vandet i Jordan floden.
Rekvisitter: Læg stofstykkerne på gulvet,
så de overlapper hinanden. Når Elias og Elisa
slår på ”vandet,“ foldes det øverste stykke
stof tilbage, så børnene kan se det ”tørre
land“.
Scenen: Del børnene ind i tre grupper (de
tre profetskoler). Sæt profeterne i hvert sit
hjørne. Lad Elias og Elisa gå fra profetskole til
profetskole, mens du fortæller.

Historien
Det er en speciel dag i dag for Elisa (Elisa
kommer ind). Elisa er Elias` medhjælper. Gud
har fortalt til ham, at der vil ske noget fantastisk med Elias i dag. Gud vil tage ham til
himlen uden at lade ham dø først. Det er en
speciel ære, som Gud kun har givet til een
anden person før Elias. Det var
Enok.
Medbring:
(Elias kommer ind) I dag er
• Tøj fra Bibedet sidste gang, Elias besøger
lens tid til Elias
profetskolerne, og Elisa går
og Elisa.
med (De to profeter går hen
• Hovedbeklædmod profetskolen i Gilgal). Den
ning til resten
første skole, de skal besøge, er
af børnene
skolen i Gilgal.
(profeterne).
Elias ved, at han snart skal
• To blå lagner
forlade
Elisa, og da de er færeller to stykker
dige med at besøge profeterne
blåt stof/plai Gilgal, sætter Elias ham på en
stik til Jordan
prøve. ”Bliv her, for Herren har
floden.
bedt mig om at gå til Betel,“

132

UGE 26

siger han. (Elias gentager replikken)
Elisa ryster på hovedet. Han ønsker ikke
at slippe Elias af syne et øjeblik. ” Så sandt
Gud lever… Jeg går ikke fra dig.“ siger Elisa.
De begynder at gå mod Betel (Profeterne går
hen mod profetskolen i Betel).
Da de kommer til Betel, siger profeterne i
Betel. ”Ved du, at Gud vil tage Elias fra dig i
dag? ” (Profeterne gentager spørgsmålet) ”Jeg
ved det godt,“ svarer Elisa. ”Men jeg har ikke
lyst til at tale om det.“ (Elisa gentager svaret)
”Bliv her, ” siger Elias igen til Elisa, ”mens jeg
går til Jeriko.“ (Elias gentager replikken) Men
igen ryster Elisa på hovedet. ”Så sandt Gud
lever...Jeg går ikke fra dig.“ svarer han, og lidt
efter begynder begge to at gå mod Jeriko (De
to profeter går hen til profetskolen i Jeriko).
Da de kommer til Jeriko, siger profeterne i
Jeriko til Elisa: ”Ved du, at Gud vil tage Elias fra
dig i dag.“ (Profeterne gentager spørgsmålet)
”Jeg ved det godt,“ svarer Elisa, ”men jeg
har ikke lyst til at tale om det.“ (Elisa gentager svaret)
For tredje gang sætter Elias Elisa på prøve.
” Bliv her,“ siger han. ”for Gud har bedt mig
om at gå til Jordan.“ (Elias gentager replikken) ”Så sandt Gud lever,“ svarer Elisa, ”Jeg
går ikke fra dig.“ De to mænd begynder at
gå ned mod Jordan floden, og profeterne
fra Jeriko følger efter (Profeterne fra Jeriko
følger efter Elias og Elisa, der går hen til
Jordan floden). Da de kommer til floden,
tager Elias sin kappe af, ruller den sammen
og slår på vandet. Vandene skiller sig, og
profeterne går tørskoede over. (Elias slår på
vandet. Vandene skiller sig, og begge går
over Jordan floden. Rul stoffet på plads igen)
Da de kommer over på den anden side, er
tiden kommet, hvor de skal sige farvel.
”Er der noget, jeg kan gøre for dig, før jeg

bliver taget væk fra dig?“ spørger han Elisa.
Der er mange ting Elisa kan bede om:
penge, berømmelse eller magt. Men i stedet
for at bede om en af de ting beder han om
en speciel velsignelse. ”Lad mig få to dele af
din ånd,“ siger Elisa. Han ved, at den eneste
måde han kan fortsætte arbejdet for Gud på,
er ved at få ekstra hjælp af den Hellige Ånd.
”Hvis du ser mig blive taget bort fra dig, så
skal du få det ellers ikke,“ svarer Elias. Mens
de går og taler sammen, kommer pludselig
en ildvogn med ildheste (En voksen hjælper
kommer løbende ind og bærer Elias ud. Elias
kaster kappen fra sig). Ildvognen skiller de
to venner ad, og Elias stiger op til himlen i en
storm.
Elisa råber efter ham. ”Min far, min far, du
Israels vogne og heste.“ Men Elias er forsvundet. Elisa river sit tøj i stykker for at vise, hvor
ulykkelig han er over at have mistet sin lærer
og bedste kammerat. Da han ser Elias` kappe
ligge på jorden, går han hen og samler den
op. Han ruller den sammen, går tilbage til
Jordan floden og slår på vandet med kappen,
ligesom Elias havde gjort (Elisa slår på
vandet, som skiller sig). Igen skiller vandene
sig, og Elisa går tørskoet over på den anden
side. Gud havde virkelig givet Elisa en ekstra
portion af den Hellige Ånd.
Tilbagemelding
Lad børnene læse Rom 6, 23. Hvad er Guds
gave til os? (Evigt liv)
Hvad ønsker I jer i fødselsdagsgave i
år? (Skriv de første fem gaveideer på tavlen)
Hvis vi skal tegne en stjerne udfor den
gave, som vil vare længst, hvor skal stjernen så stå? Vil gaven vare evigt? (Nej)
Evigt betyder for altid. Hvor længe er det?
(Børnenes svar vil afhænge af, hvor meget
de forstod af leg-og-lær aktiviteterne.) Er det
evige liv vigtigere end de andre gaver, der
står på tavlen? (Ja) Hvorfor?

Ligesom Elisa bad om at få to dele af den
Hellige Ånd, kan vi bede om at få evigt
liv. (Hvis anledningen er der, så lad børnene
lukke øjnene et øjeblik og stille bede Gud om
at få evigt liv.) Afslut selv med bøn.

Huskeverset
Del børnene ind i fire grupper. Del huskeverset ind i passende sætninger. Sig første
sætning. Lad grupperne skiftes til at gentage
hver sætning som et ekko, der bliver svagere
og svagere, indtil det kun er en hvisken.
1. ”For syndens løn“
2. ”Er død“
3. ”Men Guds nådegave“
4. ”Er evigt liv“
5. ”I Kristus, Jesus“
6. ”Vor Herre.“
7. ”Rom. 6, 23“
Når gruppe nr. 4 har hvisket ekkoet fra sætning nr. 1, så sig sætning nr. 2. Fortsæt, indtil
børnene har lært verset udenad.

Læs selv
Sig: For at få gaven han bad
(Læs selv)
om, så Elisa på Elias hele
Medbring:
tiden. Lad børnene læse 2.
• Bibler
Kong 2,2.4.6.10. Hvem skal vi
• Tavle
se på for at få det evige liv?
(Jesus) Hvad står der i 1 Joh 1,1-3? Hvordan
kan vi ”se“ på Jesus? (Ved at bede; læse i
Bibelen; lytte til Guds stille stemme) Hvem i
Bibelen gjorde det? (Giv børnene tid til at
tænke sig om og svare.) Hvad sagde kong
Joshafat engang i sin bøn? Læs 2 Krøn
20,12 (vore øjne er rettet mod dig)
Hvad gjorde Elisa, da han kom tilbage til
Jordan floden? (2 Kong 2,13.14 – Han slog
på vandet, og vandet delte sig) Det viser, at
han stolede på, at Gud havde hørt hans
bøn. Når vi planlægger at være sammen
med Gud i himlen, så viser det, at vi stoler
på, at Gud allerede har givet os evigt liv.
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Forstå bibelhistorien
Muggent brød
Medbring:
• Muggent brød
• Sok med hul i
• Musikinstrument der er
gået i stykker
• Vissen blomst
• Papir lommetørklæder
• Brev
• Lommelygte
uden batterier
• Ur
• Hæfteplaster
• Penge
• Papkasse eller
sæk

134

UGE 26

Læg tingene i en papkasse eller en sæk. Lad børnene skiftes til at tage een ting op af
kassen og fortælle, om det er noget, de vil få brug for i himlen. Hvis svaret er ja, hvordan vil tingen så se ud? Fx: i stedet for en sok med hul i får vi sikkert skinnende nye
sko.
Tilbagemelding
Sig: Hvad har I allerede nu, som I kunne tænke jer skulle vare evigt? (Accepter
svar) Hvorfor ønsker Gud at give os evigt liv? (Gud elsker os. Gud skabte os til at
være sammen med ham. Gud ønsker, at vi skal være glade og lykkelige) Vil vi leve
evigt, hvis vi accepterer Jesus som vor frelser og gør hans vilje? Læs 1 Joh 2,17.
Hvordan føles det at vide at vi skal leve evigt?

Brug bibelhistorien
Evighedsmønter
Sig: Hvordan ser en cirkel ud? Hvorfor bruger vi nogle gange en cirkel, når
vi skal forklare noget, som varer evigt? (En cirkel har ingen begyndelse eller
ende) Hvilke andre ting er runde? (Mønter, tallerkener etc.)
Giv hvert barn en mønt, der skinner. Fortæl, at de kan gemme mønten i deres
pung, så den kan minde dem om, at de skal leve evigt. De kan også vælge at
forære mønten til en anden og fortælle dem, at…

Medbring:
• En mønt til
hvert barn

DET EVIGE LIV ER EN GRATIS GAVE.

Afslutning
Afslut med bøn. Tak Gud for det evige liv, som han allerede har givet til børnene.
Bed Gud om at velsigne dem, idet de fortæller andre om det evige liv, der er en
gratis gave til alle.
Mind børnene om at fortsætte med at læse bibelhistorien resten af ugen og
gøre de daglige aktiviteter.
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B ørn e n e s bi b elmateriale

Op og væk!
13. historie: 2 Kong 2.
Huskevers: ”For syndens løn er død, men Guds
nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre.“
Rom 6,23
Tænk på: Det evige liv er en gratis gave

”Når jeg ikke er træt,“ råbte David. ”hvorfor kan jeg så
ikke blive oppe hele natten?“
”Tænk dig lidt om.“ svarede Davids storesøster, Pia.
”Din krop trænger til søvn. Mens du er her på jorden,
så bliver din krop nød til at hvile. Hvis du har lyst til
at være oppe hele natten så glæd dig til at komme i
himlen. Der kan du nemlig være oppe hele natten,
hvis du har lyst, for der behøver kroppen ikke søvn,
som den gør nu.“
”Hvor ved du det fra?“ spurgte David
”Skynd dig i seng, så skal jeg fortælle dig historien
om Elias og Elisa.“ svarede Pia.

Gud havde planlagt noget fantastisk for Elias. Gud
ville tage ham op til himlen, uden at han skulle
dø først. Det var en speciel ære, som Gud indtil da
kun havde givet til eet andet menneske, og det
var Enok.
Elisa var Elias` hjælper. Elisa vidste godt, at profeten Elias ikke skulle blive på jorden ret meget
længere, og at det var ham, Elisa, der skulle føre
arbejdet videre. Mange af de andre profeter, som
de arbejdede sammen med, vidste også, at Elias
snart ville blive taget fra dem. Det havde Guds
stille stemme fortalt dem.
En dag tog Elias Elisa med på sit sidste besøg
til profetskolerne. Profeterne på skolerne spurgte
Elisa: ”Ved du, at Gud i dag vil tage din herre bort
fra dig?“
”Jeg ved det godt,“ svarede Elisa, ”men jeg har
ikke lyst til at tale om det.“ Bare tanken om at han
ikke længere skulle arbejde sammen med Elias,
gjorde ham ked af det. Måske var han også lidt
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nervøs for at overtage Elias` arbejde.
Elias vidste også, at han snart skulle forlade
Elisa, og da de havde besøgt profetskolen i Gilgal,
besluttede Elias at stille Elisa på prøve.
”Bliv her, for Herren har bedt mig om at gå til
Betel,“ sagde han.
Elisa rystede på hovedet og sagde. ” Så sandt
Gud lever... Jeg går ikke fra dig.“
Tre gange gav Elias Elisa anledning til at sidde
og hvile sig, mens hans selv arbejdede, men hver
gang insisterede Elisa på at gå med. Han ville ikke
slippe Elias af syne et øjeblik. ”Så sandt Gud lever,
”sagde han. ”jeg går ikke fra dig.“ Så de to profeter
fulgtes ad.
Da de havde besøgt profetskolerne i Gilgal,
Betel og Jeriko, bad Gud Elias om at gå ned
til Jordan floden. Da de stod ved bredden, tog
Elias sin kappe af, rullede den sammen og slog
på vandet. Øjeblikkeligt delte vandet sig, så de
kunne gå over floden.
Da de stod på den anden bred, var det tid at
sige farvel.
”Kan jeg gøre noget for dig, før jeg bliver taget
væk?“ spurgte Elias.
Der var mange ting Elisa kunne have bedt om.
Han kunne have bedt om penge. Han kunne have
bedt om at blive berømt. Men i stedet for bad han
om at få en speciel velsignelse.
”Lad mig få to dele af din ånd.“ sagde Elisa. Han
vidste, at den eneste måde han kunne fortsætte
arbejdet for Gud på, var ved at få ekstra hjælp af
den Hellige Ånd.
”Hvis du ser mig blive taget bort fra dig, så skal
du få det ellers ikke,“ svarede Elias. Mens de gik
og talte sammen, kom der pludselig en ildvogn
med ildheste og skilte dem ad, og Elias blev taget
op til himlen i en storm.
”Min far, min far, du Israels vogne og heste.“
råbte Elisa, men Elias var forsvundet. I sin sorg
over at have mistet sin lærer og bedste kammerat, rev Elisa sit tøj i stykker. Derefter samlede han

kappen op, som var faldet fra Elias` skuldre, rullede den sammen og gik tilbage til Jordan floden.
Da han igen stod ved flodens bred, fulgte han
Elias’ eksempel. Han slog på vandet med kappen.
Og ligesom vandet havde delt sig for Elias, delte
det sig nu for Elisa, så han kunne gå tørskoet
over. Gud havde givet Elisa en ekstra portion af
den Hellige Ånd.

Lørdag
• Hvis der er en å eller en bæk i nærheden af, hvor I bor,
så spørg om I kan gå derhen. Bed en om at fortælle dig
historien om Elias og Elisa.
• Elisa holdt sig i nærheden af Elias hele tiden. Hvorfor?
Hvem skal du holde dig nær til?
Syng: ”Jeg har besluttet at følge Jesus.“
Søndag
• Find et stort stykke brunt papir eller brug siden af en
papkasse. Tegn vandrette og lodrette streger, indtil du
har delt papiret i 16 felter. Skriv et ord af huskeverset i
hvert felt. De skal ikke skal stå i rigtig rækkefølge. Læg
papiret på gulvet.
• Fyld en sok halvt med tørrede bønner eller små sten.
Luk sokkens åbning med en snor eller en elastik. Øv dig
på at kaste sokken ned på ordene samtidigt med, at du
siger huskeverset Gem spillet.
Mandag
• Pak en lille æske ind i flot gavepapir. Lim en seddel med
ordene ”evigt liv“ udenpå. Sæt gaven et sted, hvor du
kan se den, så den kan minde dig om den bedste gave,
Gud har givet dig.
• Hvis du har nogle tomme tændstikæsker, så lav en lille
gaveæske til alle i din familie. Læg dem på deres hovedpuder.
• Læs 1 Joh 5,11. Tak Gud for det evige liv.
Tirsdag
• Læs 2 Kong 2,6. Regn regnestykket og find ud af, hvor
mange gange Elisa sagde, at han ikke ville gå fra Elias?
Skriv 50 på et stykke papir. Træk 22 fra. Læg 40 til.
Træk 67 fra. Gang tallet du har nu med 3. Skriv svaret
her. Læs versene 2, 4 og 6. Svarede du rigtigt?____

Gud elsker at give os gaver, og hans allerbedste
gave er gaven, som han gav Elias – det evige liv.
Du kan også bede om at få den gave. Du kan se
på Jesus, ligesom Elisa så på Elias. Du kan tro på,
at Gud hører og besvarer dine bønner, ligesom
Elisa troede på, at Gud havde hørt og besvaret
hans bøn om at få to portioner af den Hellige
Ånd.

•

•

Hvad føles længst. En time sammen med dine kammerater eller en time hvor du rydder op på dit værelse?
Kunne du tænke dig at være sammen med dine kammerater hele tiden? Sådan bliver det evige liv. Fortæl
Gud, at du har valgt at sige ja tak til det evige liv.
Tegn en stor cirkel. Hvorfor minder cirklen dig om
noget, som varer evigt? Skriv dit huskevers i midten.
Kan du det udenad? __________

Onsdag
• Lad alle skiftes til at fortælle om en gang, de fik en fantastisk gave. Hvem gav jer gaverne? Hvorfor? Hvilken
fantastisk gave har Gud givet dig? Læs 1 Joh 5,11
• Læg spillet med huskeverset på gulvet. Lad alle skiftes
til at kaste sokken på ordene og sige huskeverset. Hvorfor er det evige liv en gave?
Torsdag
• Læs Joh 3,16. De fleste mennesker fejrer Jesu fødsel,
når det er jul. Vi behøver ikke at vente til det er jul med
at fejre, at Jesus kom her til jorden.
• Find og læs Fil 2,6-11. Hvilke sange kender du, som I
kan synge lige nu som tak til Gud, fordi han kom for at
give jer evigt liv.
Fredag
• Hvad har du lært om Gud i denne uge? Hvad har du
lært om Guds gaver?
• Hent den lille gaveæske, der står ”evigt liv“ på. Læs
2 Kong 2,11. Lad alle i din familie skiftes til at holde
æsken og fortælle, hvad han eller hun har lyst til at
gøre, når de kommer i himlen.
• Omfavn hinanden og tak Gud for hans store, fantastiske gave – at I skal få lov til at leve evigt.

UGE 26
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