L e k ti e 8

Ugens tekst og
referencer
ApG 9,32-42.
Mesterens efterfølgere,
kapitel 14

Huskeverset
”For jeg skammer mig
ikke ved evangeliet; det
er Guds kraft til frelse for
enhver, som tror.”
Rom 1,16

Hovedmålet er,
at børnene
ved, at deres hjælpsomhed viser andre hen til
Jesus.
har lyst til, at deres
liv skal reflektere Jesus.
beslutter at starte et
projekt, hvor de gør noget
for andre.

Tilbage til livet
Månedens tema
Vi opdager nye måder at hjælpe på

Bibelhistoriens hovedpunkter
Dorkas, der bor i Joppe, er en kærlig kristen. Hendes liv er
fyldt med handlinger, der genspejler hendes hjælpsomhed.
Hun hjælper de fattige, syr tøj til dem og har medfølelse
med dem. Dorkas bliver syg og dør. Den sørgende menighed
sender bud efter Peter, som beder for hende og opvækker
hende fra de døde. Mange kommer til at tro på Gud på grund
af dette mirakel.

Dette er en bibelhistorie om tjeneste
Ved at hjælpe andre af kærlighed leves Ordet ud i hjælperens
liv og fører mere godt med sig end prædikener og ord. Dorkas’
dygtige hænder var flittigere end hendes tunge. Når vi møder
menneskers daglige behov, forbereder vi deres hjerter, så
Guds Ord kan slå rod.

Til lærerne
”I Dorkas’ tilfælde har menigheden måske udsat hendes
begravelse i håb om, at Gud ville gribe ind. Peter havde netop
helbredet Æneas, og gudfrygtige menighedsmedlemmer kan
have håbet, at han også ville opvække Dorkas fra de døde.”
(SDA Bible Commentary, vol. 6. p. 242)

Dekorationer
Se bibelhistorie nr.5.

Bibelhistoriens
røde tråd
Vor hjælpsomhed kan
vise andre hen til Jesus.
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Tje n este

Program oversigt
Program

Minutter

Aktiviteter

Materialer

Velkomst

1

*
2

3
4

Sig goddag ved
døren. Lad børnene
fortælle, hvad de har
_______________________________________________________________________________
oplevet i ugens løb.
Leg-og-lær
10 min
A. Hjælperes hatte
Aviser, tape
aktiviteter
B. Hjælperes fodspor
Papir, tuscher, sakse, tape
_______________________________________________________________________________
Hygge, sang,
10 min
Hygge
Fødselsdagslys, gave
mission og bøn
Lovsang
Sangbøger, sangark
Mission
Missionshistorien
Kollekt
Sko
Bøn
Bønnebog
_______________________________________________________________________________
Bibelhistorien
20 min
Oplev historien
Tøj fra Bibelens tid, tøj fra
Dorkas, glas med vand,
vaskeklud, vifte, taske med
tøj
Huskeverset
Tavle
Læs selv
Bibler
_______________________________________________________________________________
Fortstå
15 min
Dorkas jagt
Aviser, tuscher
bibelhistorien
_______________________________________________________________________________
Brug
15 min
Projektplanlægning
bibelhistorien

*Hygge, sang 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. 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 og hjælpere og lokalets størrelse.

A. Hjælperes hatte
A. Medbring:
• Aviser
• Tape
Valgfrit: Hæftemaskine, knappenåle, karton,
folie, garn eller
silkebånd

Sæt børnene i små grupper på to eller tre. Bed hver gruppe om at lave en hat,
der bliver brugt af en person, som har en hjælpende funktion i samfundet (fx:
politimand, brandmand, kirurg, kok)
Lad børnene skiftes til at gå model og fortælle, hvilken person hatten repræsenterer, og hvilken hjælpende funktion personen har i samfundet.

Tilbagemelding
Sig: Har alle mennesker brug for hjælp på et eller andet tidspunkt? (ja) Det
har altid været Guds mening, at vi skal hjælpe hinanden. Det vi skal huske
fra bibelhistorie i dag er, at
VOR HJÆLPSOMHED KAN VISE ANDRE HEN TIL JESUS.

B. Fodspor af hjælpere
B. Medbring:
• Indpakningspapir eller avispapir
• Tuscher
• Sakse
• Tape

Lad børnene arbejde sammen to og to. Bed dem om at tegne rundt om deres fod
eller sko og klippe fodaftrykkene ud. Når de er færdige så sig: Vi skal lave vores
fodaftryk om til fodspor af børn, der hjælper. Skriv en ting på jeres fodaftryk, som I er gode til: fx at løbe hurtigt, spille, tegne, spille fodbold, bage
eller læse. Giv børnene nogle minutter til at skrive på deres fodaftryk. Hjælp
dem, som evt. ikke synes, at de er gode til noget. Lad dem skiftes til at fortælle,
hvad der står på deres fodspor og sætte dem fast på gulvet med tape.
Sig: Var der nogen, som ikke var god til noget? (nej) Alle mennesker er gode
til et eller andet. Hvordan har man det, når man bruger sine evner til at
hjælpe andre? (føles godt: bliver glad) Når vi bruger vore evner til at vise
hjælpsomhed, så kan
VOR HJÆLPSOMHED VISE ANDRE HEN TIL JESUS.
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Hygge, sang, mission & bøn

*

Ønsk børnene og de besøgende velkommen. Husk at fejre fødselsdage og andre
ting, som sker i børnenes hverdag. Tal om, hvordan det gik med at bruge ugens
bibelhistorie.

Sangforslag
Brug sangforslagene fra bibelhistorie nr. 5

Mission
Fortæl børnenes missionshistorie.

Kollekt
Tag kollekten op i en sko. Tal om, at Dorkas, som børnene skal høre om, var en
hjælper, der sørgede for, at fattige børn fik sko på fødderne.

Bøn
Fortsæt med at bede for navnene i bønnebogen. Bed evt. i grupper på tre med en
voksen hjælper i hver gruppe.
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2 Bibelhistorien
Oplev bibelhistorien
Involver børnene, så de oplever bibelhistorien. Vælg to til at spille Dorkas og Peter. Lad
de andre børn klage/græde, hver gang de
hører ordet ”græd.”
Personer: Dorkas, Peter, tre hjælpere og to
budbærere. Lad resten af børnene være de
sørgende kvinder og mænd.
Rekvisitter: Tøj til udklædning. Tøj fra Dorkasforeningen. Sæt to eller tre stole sammen,
så de danner en seng. Glas med vand. En
vifte. En vaskeklud.

Historien
(Dorkas sidder og lægger tøj sammen. Peter står
bagerst i lokalet.)
Dorkas boede i Joppe. Hun var en god
dame, som elskede Jesus. Hun elskede Jesus
så højt, at hun ønskede, at alle andre også
skulle lære ham at kende. Dorkas havde altid
travlt med at hjælpe. Når hun syede tøj, så
gav hun det til dem, der ikke havde råd til at
købe noget. (Dorkas rejser sig og giver noget tøj
til dem, som sidder på første række)
En dag blev Dorkas syg. (Dorkas lægger sig
på sengen). Hendes venner prøvede at hjælpe
hende, så godt de kunne (tre børn kommer op
for at hjælpe. En giver hende et glas
Medbring:
vand. En tørrer panden af med en
• Tøj til udklædvaskeklud. En vifter hende), men
ning
hun blev mere og mere syg, og
• Tøj fra Dorkasen dag døde hun. (Dorkas ligger
foreningen
stille med lukkede øjne) Alle i
• Glas med vand
menigheden var ude af sig selv
• En vifte
af sorg og græd (de sørgende
• En vaskeklud
græder) højt.
Pludselig kom en i tanker om,

82

UGE 34

at Peter ikke var ret langt fra Joppe. Måske
kunne han hjælpe. I løbet af et øjeblik var to
mænd på vej for at finde ham. (budbærerne
henter Peter) ”Skynd dig at komme,” sagde de
og tog Peter i armen.
Peter skyndte sig tilbage til Joppe sammen
med dem (alle tre skynder sig op foran). Da han
kom til Dorkas’ hus, hørte han, at de kristne
græd (de sørgende græder). Peter gik ovenpå,
hvor Dorkas lå i sin seng parat til at blive
begravet. Mange af enkerne, som Dorkas
havde hjulpet, stod rundt om sengen og
holdt det tøj i hånden, som hun havde syet
til dem. De græd (de sørgende græder), mens
de fortalte Peter om, hvor sød Dorkas havde
været og viste ham det tøj, som hun havde
syet til dem.
Peter bad alle om at gå ud af værelset.
Derefter knælede han ned og bad Gud om
at gøre Dorkas levende igen. Da han havde
bedt, tog han Dorkas i hånden og sagde:
”Dorkas, stå op!” Dorkas åbnede øjnene og
satte sig op. (Dorkas åbner øjnene og sætter
sig op) Peter hjalp hende op at stå. Så kaldte
han på de andre kristne og viste dem, at Gud
havde opvakt Dorkas fra de døde. (børnene
omfavner Dorkas for at vise, hvor glade de er,
fordi hun lever igen).
Nyheden om Dorkas spredtes ud over hele
Joppe. Mange ønskede at høre mere om
Jesus på grund af miraklet, Peter havde gjort
i Jesu navn.
Dorkas’ hjælpsomhed viste andre hen
til Jesus. Når vi er hjælpsomme, så kan vor
hjælpsomhed også vise andre hen til Jesus.
Tilbagemelding
Medbring en taske med lidt tøj. Sæt en
seddel fast på hvert stykke tøj med et
spørgsmål. Lad børnene skiftes til at tage et
stykke tøj op af tasken og svare på spørgsmålet.

1. Hvorfor var de kristne kede af det, da
Dorkas døde? (de elskede hende; hun
havde hjulpet dem)
2. Hvorfor sendte de bud efter Peter? (de
håbede, at han kunne gøre et mirakel)
3. Hvad viste de kristne til Peter, da han
kom? (tøjet Dorkas havde syet til dem)
4. Hvad bad Peter dem om at gøre? (gå ud
af værelset)
5. Hvad gjorde Peter, da han blev alene?
(bad til Gud; bad Dorkas om at stå op)
6. Hvem gjorde Dorkas levende igen?
(Gud)
7. Hvordan har man det, når nogen hjælper en? (taknemlig, glad)
8. Hvorfor kan vor hjælpsomhed vise
andre hen til Jesus?

Læs selv

(Huskeverset)
Bed børnene om at slå op til
Medbring:
ApG 9. Lad dem skiftes til at
• Tavle
læse fra vers 36 til 42. Vælg
to drenge til at læse, hvad de
to mænd sagde i vers 38. Lad
(Læs selv)
en anden dreng læse vers 40.
Medbring:
Sig: Hvis I havde boet i Joppe,
• Bibler
hvordan ville I have følt det,
da Dorkas døde? (ved ikke;
ked af det) Hvad ville I have sagt, da Gud
gjorde hende levende igen? (accepter svar)
Hvad kalder Bibelen Dorkas? (vers 36 - en
kvindelig discipel) Gud gør ikke forskel på
mænd og damer, drenge og piger. Alle kan
være Jesu disciple. Vi kan alle sammen
være med til at vise andre hen til Jesus.

Huskeverset
Skriv huskeverset på tavlen, som det står
her. Del børnene op i to grupper. Lad første
gruppe sige en sætning af huskeverset. Lad
anden gruppe sige spørgsmålet i parentesen.
For jeg skammer mig ikke ved evangeliet
(hvorfor?)
det er Guds kraft
(til hvad?)
til frelse
(for hvem?)
for enhver, som tror.
(dig og mig!)
Rom 1,16
(Hurra...)
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Forstå bibelhistorien
A. Dorkas jagt

Medbring:
• Aviser
• Tuscher

Del jer ind i grupper på 2 eller 3. Giv hver gruppe en avis og en tusch. Bed børnene
om at finde historier om mennesker, der har brug for hjælp og tegne en ring rundt
omkring hver historie. Lad børnene rapportere efter 4-5 minutter. Tal om, hvad
Dorkas evt. ville have gjort i hvert tilfælde, og om der er noget børnene kan gøre
sammen med en voksen? Sig: Hvad skal vi huske fra bibelhistorien?
VOR HJÆLPSOMHED VISER ANDRE HEN TIL JESUS.

B. Oles hjælpsomhed
”Skal jeg hjælpe dig?” spurgte Ole, da han så nabokonen skubbe en trillebør fuld af
mursten op ad indkørslen. Nabokonen så på Ole. Han var kun fem år, så det ville ikke
gøre den store forskel, om han hjalp eller ej, for murstenene var alt for tunge for ham.
Men hun kunne ikke sige nej og gav Ole lov til at skubbe.
Da de var kommet helt op til huset, hjalp han med at løfte murstenene op af trillebøren og stable dem ved siden af garagedøren. Han arbejdede hurtigt og omhyggeligt, mens han snakkede hele tiden.
”Vi har ikke boet her ret længe,” sagde han. ”Min far er præst. Vi læser i Bibelen
hver dag. Ved du, hvad vi læste i dag? ”
Før nabokonen kunne nå at svare, var Ole i fuld gang med at fortælle hende en
historie fra Bibelen.
”Står alt det i Bibelen?” spurgte nabokonen, da Ole holdt en pause for at trække
vejret. Ole nikkede. Hvordan kunne nabokonen spørge så dumt? Vidste hun ikke, at
historien om Josef stod i Bibelen?
”Læser du aldrig i din bibel?” spurgte han. Da nabokonen fortalte, at hun ikke havde
en bibel, løb Ole hjem, tog sin mors bibel under armen og løb ud af døren igen. Mor,
der havde set Ole komme ind og snuppe Bibelen, fulgte efter for at se, hvor han skulle
hen. Hun så, at han løb over til nabokonen og viste hende Bibelen. ”Hvis du har lyst,
så kan jeg komme tilbage i morgen og fortælle dig en bibelhistorie til?” tilbød Ole.
Nabokonen nikkede. Det var måske ikke nogen dum idé.
En dag inviterede Ole nabokonen med i kirke. ”Du skal ikke være bange,” sagde
han. ”Du kan sidde ved siden af mig.” Sådan gik det til, at nabokonen begyndte at
komme i kirke, og det varede ikke længe, før hun blev døbt. Alt sammen fordi en lille
dreng på fem år var Guds hjælper og fortalte naboen om Jesus. Hvad skal vi huske fra
bibelhistorien i dag?
VOR HJÆLPSOMHED VISER ANDRE HEN TIL JESUS.
Gjorde den det i historien?
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Brug bibelhistorien

Projekt planlægning
Lad børnene komme med forslag til projekter, som I kan lave sammen. Forslag til
Medbring:
projekter kan være:
• En eller to
• at tale med et plejecenter i nærheden. Er det muligt at skabe kontakt mellem
flade sten til
beboerne og børnene?
hvert barn
• at undersøge om de af menighedens medlemmer, der ikke længere kan komme
• Tuscher
i kirke på grund af sygdom eller alderdom, vil være interesserede i, at børnene
kommer på besøg?
• at kontakte plejehjemslederne på Solbakken (tlf. 86 43 05 24) og Søndervang (tlf.
56 71 34 00) og spørge, om de er interesserede i kort med små hilsener og tegninger, som de kan lægge på bakkerne til de beboere, som får maden bragt.
• at kontakte offentlige køkkener der laver/ bringer mad ud til pensionisterne i byen.
Kunne de tænke sig at få nogle flot dekorerede papir-dækkeservietter til bakkerne?
• at spørge Dorkasforeningen om børnene må komme en søndag formiddag og
hjælpe med at sortere tøj.
• at indsamle legetøj der kan gives væk
• at arrangere en bil-vaske-dag (evt. sammen med juniorerne/forældrene), hvor folk
kan få deres bil vasket, og hvor pengene går til et hjælpeprojekt. Averter evt. i lokal
avis eller lokal radio.
• at sende brev til menighedens præst og fortælle lidt om børnenes evner og talenter.
Bed ham om at finde områder, hvor børnenes evner og talenter kan blive brugt i
menigheden.
• at adoptere en missionær familie.
Lad børnene vælge det projekt, de kunne tænke sig. Hjælp dem med planlægningen
og med at føre planerne ud i livet, så det bliver en positiv oplevelse.

Afslutning
Afslut med bøn. Bed Gud om at velsigne børnene og de planer, de har lagt, så de
må opleve, at deres hjælpsomhed viser andre hen til Jesus.
Mind dem 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

Tilbage til livet
Tekst: ApG 9,32-42.
Huskevers: ”For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som
tror.” Rom 1,16
Tænk på: Min hjælpsomhed viser andre hen til
Jesus
Marie og hendes mor manglede penge til mad, og
deres tøj var gammelt og umoderne. En dag var der en,
der fortalte Maries mor, at de kunne gå hen i Adventkirken, og få varmt, rent tøj og andre ting, som de havde
brug for.
Mange Adventkirker har en Dorkasforening, hvor
folk, der ikke har så mange penge, kan komme og få
hjælp. Ved du hvorfor foreningen hedder Dorkas? Den
er opkaldt efter en dame, som hed Dorkas, og som
hjalp mange mennesker i Joppe, hvor hun boede. Hun
var en af Jesu disciple. Nu skal du høre.
”Vi er alle sammen så bekymrede for Dorkas, ”
sagde Elizabeth. ”Hun er syg, og det ser ikke ud til,
at hun får det bedre.”
”Jeg ved det,” svarede Sara. ”Dorkas er sådan
et godt menneske. Jeg elsker at besøge hende og
høre hende fortælle om Jesus. Har du lagt mærke
til, hvordan hendes øjne skinner, når hun taler om
Jesus? Og når hun ler, så kan man slet ikke lade
være at le med. Jeg fatter ikke, hvordan hun får tid
til at sy alt det tøj. Gad vide, hvornår hun kommer
i seng om aftenen. Jeg skulle ønske, at jeg syede
ligeså pænt som hende. Tænk at sy en masse tøj
og give det hele væk. Der er ingen, der går forgæves til hendes dør.”
De to kvinder arbejdede videre. Der var så
meget, som skulle gøres, men først ville de bede
for Dorkas.
Der gik nogle dage. Så en tidlig morgen hørte
de, at Dorkas var død. Alle skyndte sig hen til
hendes hus. Det var ikke til at tro, at hun var død,
men det var hun. Nogle af kvinderne var allerede ved at vaske hende og gøre hende i stand til
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begravelsen. Tårerne løb ned ad deres kinder.
Pludselig var der en, der kom i tanker om, at
Peter var på besøg i Lydda, der ikke lå mere end
15 km væk. ”Lad os hente Peter,” råbte de. To
mænd skyndte sig af sted til Lydda.
Da de kom tilbage, var der lidt af et opstyr i
Dorkas’ hus. Folk græd og klagede. Hele huset var
fuldt af hendes venner, som sørgede. En af dem
fulgte Peter ovenpå, hvor Dorkas lå. Rundt om
sengen stod nogle af enkerne, som Dorkas havde
hjulpet. De viste ham noget af det tøj, som Dorkas
havde syet til dem.
Peter bad dem alle sammen om at gå udenfor. Så knælede han ned ved siden af sengen og
begyndte at bede. Da han var færdig, rejste han
sig op og sagde: ”Dorkas, stå op!” Dorkas åbnede
øjnene og satte sig op. Peter tog hende i hånden
og hjalp hende ud af sengen. Han smilede og
åbnede døren, så vennerne kunne komme indenfor igen.
Kan du forestille dig, hvor glade de blev, da de
så Dorkas stå midt i værelset. ”Gud er vel nok
god.” sagde de til hinanden igen og igen. Dorkas
selv blev overrasket over at høre, hvad der var
sket. Hun havde slet ikke været klar over, at hun
havde været død.
Det varede ikke længe, før alle i Joppe hørte
nyheden om Dorkas, som Gud havde givet livet
tilbage, og mange kom til at tro på ham.

Lørdag
• Bed alle i din familie om at finde een ting, som Dorkas
kan have brugt. Læs ApG 9, 32-42. Vis hvad I har fundet
og fortæl, hvorfor I tror, Dorkas kan have brugt den ting,
I har valgt.
Søndag
• Klip 9 stykker tøj af papir (jakker, sokker, bukser, etc.)
Skriv to ord fra huskeverset på hvert stykke tøj. Hæng
tøjet på et tørrestativ. Øv dig på at sige verset.
Mandag
• Kik i dit skab og i din kommode. Ligger der noget tøj,
som du aldrig bruger. Spørg mor, om du må give det til
Dorkasforeningen, så andre, der har brug for tøj og sko,
kan blive glade.
Tirsdag
• Tegn historien om Dorkas som en føljeton. Farvelæg
billederne. Fortæl historien til din familie og vis dem billederne.
• Har du lyst til at ligne Dorkas? _______ Hvorfor?

•

Sæt et X ud for de ting, som du gerne vil gøre for at
hjælpe.
______ Samle papir op som ligger og flyder i skolegården.
______ Hjælpe naboen med at rive blade sammen.
______ Hjælpe mor og far uden at de behøver at spørge.
______ Hjælpe uden at få penge for det.
Torsdag
• Læg tøjet med huskeverset i den rigtige rækkefølge. Sig
verset uden at se på teksten.
• Hvad betyder frelse? Hvem kan frelse dig? ___________
____ Hvem bliver frelst?
• Evangeliet betyder ”gode nyheder”. Synes du, at det er
gode nyheder, at Jesus vil frelse dig? ______________
Fredag
• Put følgende ting i en kurv: bibel, skjorte, støveklud, grydeske, strikkepinde, baby trøje, sko, hammer, blyant. Lad
alle i din familie skiftes til at tage en ting op af kurven
og fortælle, hvordan de kan bruge tingen til at fortælle
andre om Jesus.
• Kender du nogen, som ligner Dorkas? Hvordan kan du
blive ligeså hjælpsom?

Onsdag
• Læs Gal 6,2 sammen med din familie. Tal om, hvad det
betyder at ”bære hinandens byrder”.
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