L e k ti e 4

Ugens tekst og
referencer
ApG 8,5-25.
Mod en bedre fremtid,
kapitel 31.
Kristi lignelser, kap. 20.

Huskeverset
”Er nogen i Kristus, er
han en ny skabning. Det
gamle er forbi, se noget
nyt er blevet til.” 2 Kor 5,17

Den falske kristne
Månedens tema
Vi lærer sammen om Gud

Bibelhistoriens hovedpunkter
Som et resultat af forfølgelsen bliver de troende i Jerusalem
spredt ud over Judæa og Samaria. Der, hvor de kommer hen,
fortæller de de gode nyheder om Jesus. Filip prædiker i Samaria. Helligånden udfører mange mirakler i byen, og mange
bliver døbt - også troldmanden Simon. Peter, Johannes og Filip
beder om, at de nye kristne må få den Hellige Ånd. Alle de nye
kristne – undtagen Simon - får Helligånden. Simon tilbyder
Peter at købe hans kraft. Peter fortæller ham, at Guds kraft
ikke er til salg, og at han må omvende sig.

Bibelhistorien handler om det kristne
fællesskab
Hovedmålet er,
at børnene
ved, at Gud kan forandre deres liv.
ønsker, at Gud
skal forandre dem.
beder Gud om at forandre dem.

Bibelhistoriens
røde tråd
Når vi lærer Gud at
kende, så forandrer vi os.
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Helligåndens kraft er en gratis gave til alle, som tror på Jesus.
Kraften bringer velsignelse og en positiv forandring i menighedsmedlemmernes liv. De, som ønsker at få Guds kraft, men
som modsætter sig de forandringer, der følger med Helligåndens kraft, vil ikke få den.

Til lærerne
”Simon har måske ikke haft mere end den mest elementære
kemi kundskab, som han brugte til at tiltrække sig folks
opmærksomhed.” Folk, der troede at han havde specielle
evner, kom for at tale med ham. Indbyggerne i Samaria var
imponerede over de såkaldte mirakler, Simon-den-Store
gjorde.” (SDA Bible Commentary, vol. 6, p.215.)
”Den tidlige kirkehistorie har bevaret mange legender om ham
(Simon). Disse legender omtaler ham som en selvudnævnt
leder af en forringet form for kristendom, der lå i konstant krig
med den ortodokse tro.” Forskellige historiske skrifter ”omtaler
Simon som... en lærer, hvis læresætninger var fortrinsvis baseret på astrologi og en overvældende tro på hans egen guddommelige kraft.” (Ibid. p. 218)

Fæ lle s s ka b

Program oversigt
Program

Minutter

Aktiviteter

Materialer

Sig goddag ved
døren. Lad børnene
fortælle, hvad de har
oplevet i ugens løb.
_______________________________________________________________________________
10 min
Glas, vand, frugtfarve, glasA. Ren igen
Leg-og-lær
skål, klorin, grydeske, dråaktiviteter
betæller
Ballon til hvert barn
B. Ballontur
_______________________________________________________________________________
10 min
Fødselsdagslys, gave
Hygge
Hygge, sang,
Sangbøger, sangark
Lovsang
mission og bøn
Missionshistorien
Mission
En æske, et billede af en
Kollekt
baby og et billede af samme
person som voksen
Bøn
_______________________________________________________________________________
Kraftigt papir, tuscher, bade20 min
Oplev historien
Bibelhistorien
kåbe/bælte, pladevat, to
træpinde, hæftemaskine
5 balloner, tuscher
Huskeverset
Bibler, tavle
Læs selv
_______________________________________________________________________________
Papir, blyanter, klistermær15 min
Det irriterer mig
Fortstå
ker med billede af Jesus
bibelhistorien
_______________________________________________________________________________
Sommerfugl til hvert barn,
15 min
Sommerfugleudklip
Brug
sakse, glitter, lim, farver
bibelhistorien
Velkomst

1

*
2

3
4

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

Dekorationer
Se bibelhistorie nr. 1.
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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. 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.

A. Ren igen
A. Medbring:
• Glas til hvert
barn
• Vand
• Stor glasskål
• Grydeske
• Forskellig frugtfarve
• Klorin
• Dråbetæller

Giv hvert barn et glas med 2-3 cm vand. Dryp forskellig frugtfarve ned i hvert
glas, idet du taler om, hvordan synd gør hjertet (hjernen) urent. Lad børnene
blande vandet i deres glas med hinanden, hvis de har lyst, så de får forskellige
farver. Bed dem til sidst om at hælde al vandet op i den store glasskål. Vandet vil
være grå/brunt. (Repræsenterer vore liv, der er snavsede af synd)
Tilbagemelding
Sig: Kan vandet blive rent igen? Hæld klorin ned i vandet, mens du taler, og
rør rundt. Vandet vil langsomt blive renere (Prøv hjemme for at se, hvor meget
klorin der skal til for at få vandet rent) Hvordan var det at se vandet blive
rent? (sjovt; overraskende) Bibelhistorien i dag handler om en mand, som
havde lyst til at gøre de samme mirakler som disciplene, men som ikke ville
lade Helligånden forandre ham. Han ville ikke have hjertet renset, så det
blev rent. Det vi skal huske fra bibelhistorien er, at
NÅR VI LÆRER GUD AT KENDE, SÅ FORANDRER VI OS.

B. Ballon tur
B. Medbring:
• Ballon til hvert
barn

Giv hvert barn en ballon, som de kan puste op og slå en knude på, så luften ikke
siver ud. Lad dem lægge ballonerne på deres skuldre og prøve at gå. Ballonerne
vil falde af. Bed dem om at gnide ballonerne hurtigt frem og tilbage mod deres
tøj og prøve igen. Den statiske elektricitet vil få ballonerne til at blive liggende på
skuldrene.
Tilbagemelding
Sig: Hvad skete der? (først faldt ballonerne af; senere blev de siddende) Selv om
vi prøver at følge Jesus, så gør vi alligevel mange ting, som er forkerte. Hvad
kan vi gøre? (tale med Jesus; gå i kirke; lytte til hvad mor og far siger; læse i
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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. 1
”Kom til mig nu”

Mission
Fortæl børnenes missionshistorie.

Kollekt
Optag kollekten i en æske med et billede af en baby på den ene side og et billede
af barnet som voksen på den anden side. Sig: Billederne på vores kollekt-æske
er af samme person. Her er (navn) som baby, og her er (navn) som voksen. Har
han/hun forandret sig? Forandrer vi os hele tiden, mens vi vokser? Jesus vil
gerne, at vi også forandrer os indvendigt, mens vi vokser, så vi kommer til
at ligne ham mere. Kollekten, som vi samler ind i dag, er med til at fortælle
mennesker i (nævn landet) om Jesus, så de også kan komme til at ligne ham.

Bøn
Sig: Er der nogen, I har lyst til at bede for i dag? (giv børnene tid til at tænke
sig om og svare) Jeg vil bede først, og når jeg holder en pause, så kan I bede
indeni jer selv for den person, I tænker på.

Bibelen) Jesus kan forandre os, ligesom vi forandrede ballonerne ved at gnide dem frem og
tilbage på tøjet. Læs 2 Kor 5,7 sammen med børnene. Forklar abstrakte begreber som ”er i Kristus”
og ”ny skabning”. Når vi tager tid til at være

sammen med Jesus hver dag, OG LÆRER HAM
AT KENDE, SÅ FORANDRER VI OS lidt efter lidt,
så vi kommer til at ligne Jesus.
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2 Bibelhistorien
Oplev bibelhistorien
Tegn omridset af et barn på
kraftigt papir. Klip omridset
ud to gange. Tegn ansigt og
bibelsk tøj på figuren. Farvelæg den. Læg to lange flade
træpinde mellem de to figurer
– en på langs og en på tværs
– så de stiver figuren af. Dæk
det hele med pladevat eller
papirstrimler. Hæft figuren
sammen hele vejen rundt. Børnene kan bruge tværstiverne
som ”håndtag”, når de holder/
bevæger figuren. Figuren kan bruges hele
måneden. Lad figuren repræsentere Simon i
dagens bibelhistorie.
Klæd et barn ud som Filip. Fortæl historien.
Lad barnet ”spille” sammen med fortælleren
og figuren, idet historien fortælles.

Medbring:
• En badekåbe
og et bælte til
Filip
• Kraftigt brunt
eller hvidt
papir
• Pladevat
• Hæftemaskine
• Tuscher
• To træpinde

Historien
Efter Stefanus’ død blev mange ting anderledes for de kristne. Indbyggerne i Jerusalem
begyndte at behandle dem som fjender,
fordi de ønskede at følge Jesus. Mange blev
kastet i fængsel, og nogle blev slået ihjel.
Andre flygtede fra Jerusalem til byer, hvor de
kunne være i sikkerhed. Alle steder, hvor de
kristne kom, fortalte de de gode nyheder om,
at Jesus var død for at frelse dem fra deres
synd.
En af menighedstjenerne, som hed Filip,
flygtede til Samaria, hvor han prædikede for
mange mennesker. Helligånden velsignede
ham, og mange blev helbredt. Det, at mange
blev helbredt, gjorde folk i byen rigtigt glade.
(Introducer bibelfiguren - Simon) Alle i Samaria kendte troldmanden Simon. Folk plejede
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at følge efter ham (nogle af børnene går bag
”Simon”) for at se alle de utrolige ting, han
kunne gøre. De troede, at Simons kraft kom
fra Gud, men det gjorde den ikke.
Da Filip kom til Samaria, begyndte de mennesker, som plejede at følge efter Simon,
at følge efter Filip. (børnene, som fulgte efter
Simon, stiller sig bag Filip) Og Filip fortalte dem
om Jesus.
Efterhånden som indbyggerne i Samaria
lærte mere og mere om Jesus, varede det
ikke længe, før de kom og bad om at blive
døbt. Simon blev også døbt. Han var så ivrig
efter at se Guds kraft, at han fulgte efter Filip,
hvor han gik og stod. (figuren følger efter Filip)
Simon var overrasket over at se, hvor mange
mirakler Helligånden gjorde igennem Filip.
Da de kristne i Jerusalem hørte om alle de
nye kristne i Samaria, blev man enige om,
at Peter og Johannes skulle rejse til Samaria
og hjælpe Filip. Det første de gjorde, da de
kom til Samaria, var at bede Helligånden om
at komme og være sammen med de kristne
i byen, ligesom han var sammen med de
kristne i Jerusalem. Da Helligånden blev
deres ven og hjælper, begyndte de kristne i
Samaria at forandre sig.
Simon lagde mærke til, at Helligånden
kom, da Peter og Johannes lagde hænderne
på de kristne. Idet han tilbød Peter og Johannes penge, spurgte han Peter: ”Kan jeg ikke
få den magt I har, så de, jeg lægger hænderne på, også får den Hellige Ånd.” Peter
blev vred. ”Du kan ikke købe Guds gaver for
penge,” sagde han, og derefter fortalte han
Simon nogle sandheder. ”Du elsker slet ikke
Gud.” sagde han. ”Omvend dig og bed Gud
om at tilgive dig, for Helligånden er ikke til
salg. Den er en gratis gave fra Gud.”
Bibelen fortæller ikke, om Simon forandrede sig. Men det vi skal huske fra historien
om troldmanden Simon er, at det er vigtigt,
at vi kender Gud og ønsker, at Helligånden

skal forandre os, så vi kommer til at ligne
Jesus.
Tilbagemelding
Sig: Hvilke ting bliver anderledes, når
Helligånden får lov til at forandre os? (vi
bliver mere ærlige; venlige; hjælpsomme;
etc.) Hvad gjorde de kristne i Samaria for
at blive forandret? Læs ApG. 8,14-17. (troende på Guds Ord; fik Helligånden, da disciplene lagde hænderne på dem) Hvad kan vi
gøre for at komme til at ligne Jesus mere?
(bede Helligånden om at være vor ven; bede
til Gud og Helligånden hver dag; vælge Jesus)

Huskeverset
Pust ballonerne op. Del huskeverset i fire
dele. Skriv en del på hver ballon. På den
femte ballon skrives bibelhenvisningen. Lad
børnene stå på en række. Giv ballon nr. 1 til
det første barn i rækken. Bed barnet om at
sige første del af huskeverset (som står på
ballonen), slå ballonen op i luften og stille sig
bagerst i rækken. Barn nr. 2 siger anden del
af huskeverset, slår ballon nr. 2 op i luften,
griber ballon nr. 1 og stiller sig bagerst i
rækken. Tredje barn gør det samme. Gentag
aktiviteten, indtil alle børnene har sagt
huskeverset.

Læs selv

(Huskeverset)
Sig: Bibelen er fuld af historier
Medbring:
om mennesker, som tog imod
• Fem balloner
Jesus, og som blev forandret af
• Tuscher
den Hellige Ånd. Lad os finde
nogle af dem. Hvis der ikke er
over 12-15 børn i klassen, så lad
(Læs selv)
alle finde samme vers. Læs så
Medbring:
mange vers højt, som I kan nå.
• Bibler
Skriv navnene på personerne,
• Tavle
der blev forandret af den Hellige
Ånd, på tavlen.
Matt 26,69-75 (Peter)
Lukas 8,27 og 35 og 38 og 39 (Den
besatte mand)
Lukas 19,1-10 (Zakæus)
ApG 8,14-17 (Samaritanerne)
ApG 9,1. 18-22 (Saulus)
Sig: Hvordan bliver vi ved med at være
forandret, efter at vi har lært Gud at
kende? Læs Kol 2,6-7 og Joh 15,5; 17,17.
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Forstå bibelhistorien
Det irriterer mig

Medbring:
• Papir og blyant
til hvert barn
• Klistermærker
med billede af
Jesus

Giv børnene papir og blyanter. Lad dem arbejde sammen to og to og fortælle hinanden, hvilke lyde eller ting der irriterer dem. Når de er færdige, så sig: Hvad har
I lyst til at gøre eller sige, når I oplever noget, der rigtigt irriterer jer? Tegn et
billede af det, I har lyst til at gøre eller skriv en sætning.
Sig: Når vi bliver sure og irriterede eller gør noget, som vi ikke skulle have
gjort, så har vi det ikke så godt bagefter. Jesus ved, hvordan vi har det, og han
siger: ”Vent, jeg kan forandre dig. Hvis jeg får lov til at være sammen med
dig hver dag, så kan jeg hjælpe dig.” Har I lyst til, at Jesus skal forandre jer?
Giv børnene tid til at tænke. Undgå enhver form for pres. Hvis svaret er ja, så lad
børnene sætte et klistermærke af Jesus henover det, de har skrevet eller skrive JESUS
med store bogstaver tværs henover papiret.
NÅR VI LÆRER GUD AT KENDE, SÅ FORANDRER VI OS.
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Brug bibelhistorien

Sommerfugle udklip
Giv hvert barn en sommerfugl. Lad dem farvelægge den. Hjælp dem med at skrive
”I Jesus er jeg en ny person” på midten og skrive deres navn nedenunder. Klip sommerfuglene ud.
Tilbagemelding
Sig: Hvad har vi lært i dag? (når vi lærer Gud at kende, så forandrer vi os) Har I
lyst til at fortælle det til nogen i denne uge? Opmuntre børnene til at vise deres
sommerfugle til en, de kender, i ugens løb og fortælle dem, hvad de har lært.

Medbring:
• Fotokopi af
sommerfuglen
til hvert barn
(se s. 139)
• Sakse
• Farver
• Glitter
• Tuscher

Afslutning
Syng sangen: ”Kom til mig nu” som afslutningsbøn. Mind børnene om at fortsætte
med at læse bibelhistorien og gøre de daglige aktiviteter.
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B ø rn e n e s bi b elmateri ale

Den falske kristne
Tekst: ApG. 8,5-25.
Huskevers: ”Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se noget nyt er blevet til. ”
2 Kor 5,17
Tænk på: Når jeg lærer Gud at kende, så forandrer
jeg mig.
Tom og Marie legede ude i haven. ”Se,” råbte Marie.
”Her sidder en sommerfuglelarve. Lad os putte den ned
i et syltetøjsglas.” Tom fangede sommerfuglelarven, der
kravlede hen over bladet, og puttede den ned i glasset.
Marie lagde en lille pind i glasset, som den kunne kravle
på.
Hver dag gav de larven mad. En dag opdagede de, at
larven var begyndt at vikle sig ind i lange fine silketråde.
Til sidst dækkede trådene hele larven, der hang ned fra
pinden. Da de viste glasset til mor, fortalte hun, at larven
havde lavet en kokon eller et puppehylster, som den lå
indeni. Da der var gået et stykke tid, åbnede puppehylsteret sig, og ud kom en smuk sommerfugl. Sikken en
forandring der var sket med den krybende larve.
Bibelhistorien i dag handler om nogle mennesker, der
forandrede sig. Og om troldmanden Simon, der ikke var
interesseret i at blive forandret. Nu skal du høre.
Filip trak vejret dybt. Det føltes dejligt at få den
friske morgenluft helt ned i lungerne. Det var godt
at være i live. Det var godt at arbejde for Gud. Han
så sig omkring. Købmændene, der stod på markedspladsen, var ved at sætte deres boder op, så
kvinderne kunne komme og handle.
De mænd og kvinder, der gik forbi, smilede til
Filip og hilste på ham. Han smilede tilbage. Byen
var blevet en helt anden. Mange havde lyttet til
budskabet, Filip havde prædiket om Jesus. De var
blevet overbevist om, at det var sandt og var blevet
døbt. De havde set mirakler gjort i Jesu navn. Mange
onde ånder var blevet drevet ud, og mange syge
og lamme var blevet helbredt. Det var faktisk helt
umuligt at finde eet sygt menneske i hele byen. Der
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var ingen tvivl om, at hele byen havde forandret sig.
Nu havde indbyggerne fået håb, de havde fundet en
mening med livet, og de var glade.
Ud af øjenkrogen fik Filip øje på Simon. Simon
havde boet i Samaria i mange år. Han havde været
troldmand, og mange havde været forbløffede over
hans tricks. Masser af mennesker havde fulgt efter
ham. De havde inviteret ham til deres selskaber og
betalt ham for at gøre sine tryllekunster. Hvis Samaria havde haft fjernsyn, så havde Simon nok været
en kendt TV stjerne.
Simon havde lyttet til Filip. Han havde set miraklerne og havde fået lyst til at gøre de samme mirakler. Derfor lod han sig døbe og holdt sig i nærheden
af Filip. Han kunne slet ikke komme sig over de store
mirakler, Filip gjorde.
Tidligere på dagen var Peter og Johannes kommet
fra Jerusalem. Filip havde omfavnet dem. Det var
dejligt at se nogle af de andre disciple igen. Peter og
Johannes tog med det samme fat på at hjælpe Filip
med at prædike. De bad sammen for de nye kristne.
De bad Helligånden om at komme og være sammen
med dem, ligesom han var sammen med de kristne
i Jerusalem. Bagefter lagde Peter og Johannes hænderne på de kristne, og de blev alle sammen fyldt
med Helligånden – alle sammen undtagen Simon.
Simon syntes, at dette var det mest fantastiske
trick, han nogensinde havde set. Han havde også
lyst til at lægge hænderne på folk på den måde. Han
skubbede sig igennem menneskemængden. Da han
stod foran Peter og Johannes, trak han dem lidt til
side, viste dem sin pung, der var fuld af penge, og
sagde: ”Jeg kan betale. Giv mig den kraft, som I har,
så jeg også kan lægge hænderne på folk og give
dem Helligånden.” Peter blev helt rød i hovedet. ”Gid
dine penge må forgå, og du selv med, når du tror, at
du kan købe Guds gaver for penge,” sagde han. ”Du
er ikke en af Guds disciple, for du elsker ikke Gud.
Omvend dig fra din ondskab. Bed Gud om tilgivelse
for al din gift og galde.”
Simon kunne have bedt Gud om tilgivelse, og Gud

ville have tilgivet ham og forandret ham. Bibelen
fortæller ikke noget om, hvad Simon gjorde. Men
vi ved, at Simon ikke forstod, at Guds nåde er helt
gratis. Han havde hørt om Gud, men han kendte
ikke Gud personligt. Det var derfor, han ikke blev
forandret.
NÅR VI LÆRER GUD AT KENDE, SÅ FORANDRER VI OS.

Lørdag
• Gå en tur sammen med din familie. Tal om de ting, som
forandrer sig ude i naturen: fx blade der skifter farve;
ebbe og flod; haletudser der bliver til frøer; sommerfuglelarver der bliver til sommerfugle.
• Se på månen, før du går i seng. Tegn, hvordan den ser ud
og gem tegningen. Tegn månen hver uge og se, hvordan
den forandrer sig i løbet af en måned.
• Læs 2 Kor 5,17 før du sover.
Søndag
• Indbyggerne i Samaria forandrede sig, da de lærte Jesus
at kende. Gud kan også forandre dig. Læs Salme 40,1-3.
• Tegn to personer. Klip dem ud. På den første tegning
skriver du: ”Er nogen i Kristus, er han en ny skabning.”
På den anden skriver du: ”Det gamle er forbi.” Riv tegning nummer to i stykker og smid den væk. Skriv ”se,
noget nyt er blevet til” på den første tegning. Hæng den
på køleskabet.
• Bed Helligånden om at forandre dig, så du kommer til at
ligne Jesus. Bed den samme bøn for de andre i din familie.
Mandag
• Læs ApG 8,5-25. Hvem var den virkelige ”stjerne” i historien? Filip? Peter og Johannes? Helligånden? Troldmanden Simon?
• Spørg mor og far, om de kan fortælle dig om en person,
de kender, som Helligånden forandrede.
• Sig huskeverset uden hjælp.

Tirsdag
• Læs Gal 5,22-26 sammen med mor og far. Hvordan vil
følgende personer forandre sig, hvis de lærer Gud at
kende? - En som altid klager, en som lyver, en tyv, en der
sladrer om andre, en der bander, dig
Onsdag
• Bed alle i din familie om at samle nogle ting sammen,
som trænger til at blive repareret (Undgå skarpe ting).
Prøv om du kan reparere dem. Hvorfor kan de ikke reparere sig selv?
• Kan du forandre dig uden Guds hjælp? Tegn en ring
rundt om dit svar JA NEJ. Hvem er den eneste, der kan
forandre dig? ________
Torsdag
• Læs ApG 8,14-17. Hvem forandrede indbyggerne i Samaria, så de begyndte at følge Jesus?
• Da Jesus blev arresteret i Getsemane have, løb Peter
væk. Senere samme aften løj han og sagde, at han ikke
kendte Jesus. Hvordan havde Peter forandret sig, da han
kom til Samaria? Hvem tror du forandrede ham? ______
________ (ApG 8,17)
Fredag
• Fortæl far og mor bibelhistorien. Læs Salme 51,10.
• Er der nogen, du ikke har behandlet så pænt i denne
uge? Hvordan kan du gøre det godt igen?
• Skriv et brev til Jesus og til personen. Fortæl, at du er ked
af det og bed om tilgivelse.
• Sig huskeverset. Kunne du det udenad?
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