L e k ti e 1 0

Ugens tekst og
referencer
5 Mos Kapitel 31-34.
Patriarker og profeter,
kapitel 43

Huskeverset
”Og når jeg er gået
bort og har gjort en plads
rede for jer, kommer jeg
igen og tager jer til mig,
for at også I skal være,
hvor jeg er.” Joh. 14,3

Hovedmålet er,
at børnene
ved, at Gud har evighedsplaner for dem.
glæder sig til at bo
sammen med Gud.
planlægger allerede
nu at bo sammen med
Gud og tilbede ham i al
evighed.

Bibelhistoriens
røde tråd
Det er takket være
Jesus, at vi kan bo
sammen med ham i
himlen.
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Gud går foran
Månedens tema
Vi tilbeder Gud hver dag

Bibelhistoriens hovedpunkter
Gud fortæller Moses, at han ikke får lov til at komme ind i
det lovede land, fordi han syndede og slog på klippen. Moses
introducerer israelitterne til deres nye leder, Josva. Moses
kalder hele folket sammen og minder dem om at adlyde Gud
og lære børnene Guds bud. Derefter klatrer han op på Nebobjerget. Herfra viser Gud ham det lovede land, før han dør.

Dette er en bibelhistorie om tilbedelse
Ligesom det gamle Israel står det nye Israel også på grænsen
til det lovede land. På grænsen til at opleve de evighedsplaner
Gud har for dem. Som Moses på Nebobjerget har Guds folk i
dag - ved at studere Bibelen og profetiens ånd - fået et glimt
af himlens land. Nogle vil dø først ligesom Moses. Andre vil,
ligesom Elias, blive forvandlede ved Jesu genkomst. Men det
er helt sikkert, at alle Guds børn vil komme hjem. Der vil de
tilbede Gud ansigt til ansigt og prise ham for hans ufattelige
nåde.

Til lærerne
Moses fik ikke bare lov til at se det lovede land. Gud gav ham
også et syn om fremtiden. Han fik lov til at se Jesu korsfæstelse, opstandelse og hjemrejse til himlen som sejrherre. ”Her
blev det åbenbaret for ham, at han selv skulle være med i frelserens følge, for at åbne de evige porte for ham. ” (Patriarker
og profeter, kap 43)
”Hvis Moses` liv ikke var blevet skæmmet af den synd, han
begik ved at undlade at give Gud æren, da vandet strømmede
ud af klippen i Kadesh, (4. Mos. 20,12) ville han være kommet
ind i det lovede land og senere blevet optaget til himlen uden
at dø. Men han skulle ikke ligge i graven ret længe. Kristus
kom selv ned fra himlen sammen med de engle, der havde
begravet Moses, og vækkede den hellige mand af hans søvn.”
(Ibid)
”Det er det afsluttende kapitel på et virkelig fantastisk liv.
Med hensyn til fysisk menneskelig kontakt var Moses alene,

Tilbe del se

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.
10 min
Karton, tape, lim, sakse,
Leg-og-lær
A. Pakke
kataloger
aktiviteter
En taske, Ting du ikke har
B. Pakke ud
brug for i himlen
_______________________________________________________________________________
10 min
Fødselsdagslys, gave
Hygge, sang,
Hygge
Sangbøger, sangark
mission og bøn
Lovsang
Mission
Missionshistorien
Kollekt
Tallerken, en krone af guldkarton
_______________________________________________________________________________
Bøn
20 min
Bibelhistorien
Oplev historien
Tøj fra Bibelens tid til Moses,
Josva og præsten, stav, to
bibelruller, lille stige, aviser,
sorte plastiksække
Tavle
Huskeverset
Bibler
Læs selv
_______________________________________________________________________________
Papir klippet til en krone til
15 min
A. Tak Jesus
Fortstå
hvert barn, blyanter, tape
bibelhistorien
Papir/blyanter
B. Opstandelsens
_______________________________________________________________________________
morgen
Karton, lim, tuscher, garn,
Brug
15 min
Tilbage til fremtiden
fotokopi af raketten til hvert
bibelhistorien
barn
*Hygge, sang og bøn kan bruges når som helst i programmet.

da han døde. Men han døde i Guds arme, og det
var nok.... Hvis Gud er hos os, når vi dør, så er det
en vidunderlig afslutning på livet - en afslutning
fuld af håb.” (SDA Bible Commentary, vol.1.p.1076)

Dekorationer
Se bibelhistorie nr. 9
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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. Pakke
A. Medbring:
• Papir
• Lim eller hæftemaskine
• Kataloger/
blade/aviser

Sig: Vi skal lade som om, vi skal ud at rejse. Hvor har I lyst til at tage hen?
(accepter alle svar) Giv børnene hvert sit stykke papir. Bed dem om at folde
det på midten, lime eller hæfte siderne sammen, så der dannes en lomme.
Giv dem nogle kataloger. Bed dem om at klippe billeder ud af ting, de kunne
tænke sig at have med på rejsen og lægge billederne i papirlommen. (Hvis
du ikke har kataloger eller blade, så lad dem skrive lister over ting, de vil have
med)
Tilbagemelding
Sig: Var det sjovt at planlægge rejsen? (ja/nej) Nogle gange er det ligeså sjovt
at planlægge en rejse som at rejse. Vi er alle sammen ved at gøre os parate
til en lang rejse. Ved I, hvor vi skal hen? (himlen) Læs Joh 14,3. Ved I, hvorfor
vi skal til himlen? (for at være sammen med Jesus hver dag; tilbede ham; leve
evigt) Glæder I jer? Det vi skal huske fra bibelhistorien i dag er, at…
DET ER TAKKET VÆRE JESUS, AT VI KAN BO SAMMEN MED HAM I
HIMLEN.

B. Pakke ud

B. Medbring:
• En taske med
mindst ti ting
• Blyanter og
papir
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Giv børnene en taske med mindst ti ting. Lad dem tømme indholdet ud på
gulvet. Sig: Læg de ting til side, som I ikke får brug for i himlen. Hver gang
de lægger en ting til side, som de ikke får brug for i himlen, skal de fortælle
hvorfor. (Fx: en ulden trøje – fordi det ikke bliver koldt; servietter – fordi de ikke
bliver forkølede; briller – fordi de alle får et perfekt syn; elektrisk pære – fordi de
ikke behøver elektrisk lys, etc.)
Tilbagemelding
Sig: Gud planlægger et fantastisk sted, hvor vi skal bo. Hvordan kommer vi

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. 9
”Himlen er for børn” Vi har et håb, nr. 60
”Do Lord” Vi har et håb, nr. 23
”Som en pilgrim vandrer jeg mod himmelen” Vi har et håb, nr. 124

Mission
Fortæl børnenes missionshistorie.

Kollekt
Sæt en krone af guldkarton på en tallerken. Lad børnene lægge kollekten indeni
kronen. Tal om, at kollekten er med til at hjælpe, så andre kan høre om Jesus og
være parate til at komme med ham hjem.

Bøn
Syng en sang om Jesu genkomst. Bed sammen. Sig: ”Kære Jesus. Vi har lyst til at
bo sammen med dig for altid. Kom snart. Amen.”

til himlen? Læs Joh 14,3 igen. (Jesus kommer for
at hente os) Hvorfor? (fordi han elsker os)
DET ER TAKKET VÆRE JESUS, AT
VI KAN BO SAMMEN MED HAM I
HIMLEN.
Syng: ”Himlen er for børn.” Vi har et håb, nr. 60
”Do Lord,” Vi har et håb, nr. 23
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2 Bibelhistorien
Oplev bibelhistorien
Personer: Moses (en voksen), Josva, en
præst.
Rekvisitter: Krøl aviser sammen og stop
dem i store sorte affaldssække. Sæt sækkene
op ad en lille stige eller en stol, så de danner
et bjerg. Lav to bibelruller af stof eller papir.
Bibelsk tøj til udklædning. Se bibelhistorie nr. 1.
(Giv historien til personen, som spiller Moses,
i god tid, så han kan komme forberedt.)

Historien
Leder: I dag har vi en særlig gæst.
(Moses kommer ind og står foran børnene. Han
har de to bibelruller under armen, læner sig til sin
stav og taler med træt stemme)
”Godmorgen. Sikken en lang rejse det har
været fra Egypten. Men nu står vi her på
grænsen til det lovede land. Glæder I jer?
Gud har været god imod os i de 40 år, vi har
været i ørkenen, har han ikke? Han har givet
os mad og vand. Vores sko og tøj er ikke
slidt op. Gud har beskyttet os mod slanger
og vilde dyr, og han har stadig en fantastisk
plan for resten af vore liv.
Medbring:
Nu skal I snart gå over Jordan
• Tøj fra Bibefloden og ind i det land, som
lens tid.
Gud lovede os for mange år
siden. Jeg skal desværre ikke
• En stav/stok
med. Det er ikke fordi, jeg er for
• En lille stige
gammel til at gå ind i landet,
(to/tre trin)
selv om jeg er 120 år. Grunden
• To bibelruller
er en helt anden. Husker I, at vi
• Store sorte plaengang slog lejr i Kadesh, og at
stiksække
vi manglede drikkevand? Den• Aviser
gang bad Gud mig om at tale
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til klippen, så vi kunne få vand. Men jeg var
gal den dag, og i stedet for at tale til klippen så slog jeg på den med denne stav (vis
staven). Vi fik masser af vand, men jeg havde
været ulydig. Og på grund af min ulydighed,
skal jeg nu sige farvel til jer alle sammen på
denne side af Jordan floden.
Josva kom herhen (Josva kommer og stiller sig ved siden af Moses. Moses lægger en
hånd på hans skulder). Det er dig, der skal
føre israelitterne ind i det lovede land. Herren
selv vil lede dig og være med dig. Gud vil gå
foran. Han vil ikke svigte dig, så du behøver
ikke at være bange eller miste modet.
Og du præst jeg har noget til dig (Moses
vinker præsten hen til sig og giver ham en
af bibelrullerne). Dette er Guds lov. Læs den
tit. Hvert syvende år skal loven læses højt for
alle israelitterne under løvhyttefesten. Alle
skal lytte og lære at tilbede Gud og adlyde
hans befalinger.
(Moses giver Josva den anden bibelrulle)
Josva, her er den sang, som Gud hjalp mig
med at skrive. Lær israelitterne den. Den vil
minde dem om, at de ikke skal tilbede andre
end Gud.
(Moses taler til børnene igen) Hvis I ikke
glemmer Gud, så skal I få lov til at leve længe
i det land, som Gud snart vil give jer. Men
hvis I vender ryggen til Gud og begynder at
tilbede de afguder, der er i det lovede land,
så vil landet blive taget fra jer. Glem aldrig
Herren. Adlyd alle de befalinger, Gud har
givet jer. Gentag dem for jeres børn, så de
også vælger at adlyde Gud. Det, Gud har
sagt, er ikke bare tomme ord; det er ord, der
skal give jer evigt liv.
Men nu må jeg sige farvel. Gud har bedt
mig om at klatre op på toppen af Nebobjerget. Det er helt underligt, at jeg skal gå derop
alene, for i de sidste 40 år har jeg ikke haft
mange anledninger til at være alene. Men
sådan har Gud sagt, at det skal være.

(Moses vender ryggen til børnene og går
hen mod ”bjerget”. Josva går sammen med
ham. Når de når stigen, omfavner Moses
Josva og går op på stigen. Han sætter
hånden for øjnene, som om han ser på
noget, som er langt væk.)
Ja Herre, her er det. Jeg kan se det lovede
land. Jeg kan se, at landet hele vejen ud til
havet en dag vil tilhøre dit folk. Helt nordpå
til byen Dan ser jeg det land, som du vil give
til Juda stamme. Tusind tak, Herre. Nu er jeg
ikke bange for at dø. Jeg ved, at du har en
plan for mig, ligesom du har en plan for alle
dine andre børn. Jeg ved, at du vil være med
mig.
(Moses går ned ad stien og ud)
Leder: Moses og Gud var venner i 120 år.
De talte sammen ansigt til ansigt. Gud var
sammen med Moses, da han døde, og Guds
engle begravede ham. Men Moses lå ikke
længe i graven. Jesus kom sammen med
englene, som havde begravet Moses og vækkede ham op fra de døde og tog ham med
til himlen. Ligesom Gud havde en plan for
Moses liv, har han også en plan for os.

Tilbagemelding
Sig: Hvem har en plan for, at vi skal leve
evigt? (Gud) Hvad synes I om en Gud, der
gerne vil, at vi skal bo sammen med ham i
himlen? Hvad skal vi huske fra bibelhistorien?

Huskeverset

(Huskeverset)
Skriv huskeverset på tavlen.
Medbring:
Tegn en streg i stedet for ordene
• Tavle
”jer” og ”I”. Lad hvert barn sige
huskeverset på den måde, at
de siger deres eget navn, hver
(Læs selv)
gang de kommer til en streg. Fx:
Medbring:
”Og når jeg er gået bort og har
• Bibler
gjort en plads rede for (Jonas)
kommer jeg igen og tager (Jonas) til mig, for
at også (Jonas) skal være, hvor jeg er.” Joh.
14,3

Læs selv
Sig: Lige før han døde, skrev Moses en
sang. Sangen står i 5 Mos kap. 32. Lad
børnene skiftes til at læse versene 1-4 og
7-12. Hvorfor skrev Moses sangen? (for at
israelitterne ikke skulle glemme, hvad Gud
havde gjort for dem) Hvem sang eller sagde
Moses sangen for? (kap. 31,30) Tror I, at
det gjorde indtryk på israelitterne at høre
deres gamle trofaste leder sige denne
sang? Hvorfor ville Moses være sikker på,
at israelitterne ikke glemte Jesus?
DET ER TAKKET VÆRE JESUS, AT
VI KAN BO SAMMEN MED HAM I
HIMLEN.

DET ER TAKKET VÆRE JESUS, AT
VI KAN BO SAMMEN MED HAM I
HIMLEN.
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Forstå bibelhistorien
Vælg en af de følgende aktiviteter:

A. Tak Jesus
A. Medbring:
• Papirkroner
• Penne
• Tape

Giv hvert barn et stykke papir, der er klippet som en krone. Sig: Kronerne minder
os om, at vi en dag skal bo i himlen sammen med Jesus. Skriv et lille takkebrev til
Jesus på jeres kroner. Husk at skrive jeres navn under. Lad dem tage kronerne med
hjem og sætte dem et sted, hvor de kan se dem resten af ugen.

B. Opstandelsens morgen
B. Medbring:
• Papir
• Blyanter

Giv hvert barn et stykke papir og en blyant. Vis dem, hvordan de tegner tre horisontale streger, der deler papiret i tre lige store dele. I den første tredjedel tegner
de et billede, der viser, hvordan deres ansigter ser ud, når de får besked på at gå i
seng om aftenen. De kan skrive en tekst, hvis de har lyst. I den midterste tredjedel
tegner de et billede af det, de ser og gør om morgenen, når de vågner. I den sidste
tredjedel tegner de, hvordan de forestiller sig, at deres ansigter ser ud på opstandelsens morgen, når Jesus kommer tilbage. Hvad vil de se og gøre den morgen?

Tilbagemelding
Sig: Hvordan tror I, det bliver at se Jesus? (giv børnene tid til at tænke sig om og
svare) Da Moses døde, var Gud sammen med ham, og det var Gud, der senere
opvakte ham fra de døde og tog ham med til himlen. Når vi tænker på det, så
glemmer vi ikke, at Gud en dag vil opvække alle, som elsker ham og tage dem
med til himlen.
DET ER TAKKET VÆRE JESUS, AT VI KAN BO SAMMEN MED HAM I
HIMLEN.
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Brug bibelhistorien

Giv hvert barn et stykke karton i A5 størrelse. Lad dem folde det på midten, så det
bliver til et kort, der kan åbnes. Læg billedet af raketten på kortets forside, så rakettens øverste vinge følger folden på kortet. Tegn rundt om resten af raketten. Klip
langs stregen, så kortet får facon af en raket, der kan åbnes. Lad dem skrive på
kortets forside: DU HAR EN FANTASTISK FREMTID. Indeni kortet skriver de huskeverset og limer et stykke kulørt strikkegarn rundt om teksten.

Tilbagemelding
Lad børnene fortælle, hvem de vil sende kortet til. Læs Joh.14,3 Sig: Hvis nogen
spørger jer, hvad kortet betyder, hvad vil I så svare? (at Jesus en dag kommer for at
hente os. Vi skal bo sammen med Gud i himlen.) Hvordan har vi det selv, når vi fortæller andre om Jesus? (bliver glade) DET ER TAKKET VÆRE JESUS, AT VI KAN
BO SAMMEN MED HAM I HIMLEN. Jesus vil gerne have, at alle i Danmark får at vide,
at Gud har en plads til dem i himlen.

Medbring:
• Karton
• Sakse
• Lim
• Tuscher
• Kulørt strikkegarn
• Fotokopi af
raketten på
side 105 til
hvert barn.

Afslutning
Afslut med bøn. 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

Gud går foran
Tekst: 5 Mos 31-34.
Huskevers: ”Og når jeg er gået bort og har gjort en
plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til
mig, for at også I skal være, hvor jeg er.” Joh 14,3
Tænk på: Det er takket være Jesus, at jeg kan bo
sammen med ham i himlen.

Har du været med til at planlægge noget, der skulle være
en overraskelse for en eller anden? Var det sjovt at planlægge det hele og få det færdigt i tide? Hvordan ville du
have haft det, hvis du havde været med til at forberede det
hele og så blev nødt til at rejse væk sammen med mor og
far, så du gik glip af festen. Det var sådan noget lignende,
Moses oplevede, da han blev en gammel mand.
Med Guds hjælp havde Moses ledet israelitterne i
fyrre år. De havde gået hele vejen fra Egypten til det
lovede land, og nu stod de endelig ved grænsen. Der
var ikke noget, Moses hellere ville end at gå ind i det
lovede land sammen med alle de andre, men Gud
sagde nej, og derfor måtte Moses nu sige farvel til
alle dem, han holdt af.
En af måderne Moses sagde farvel på, var at skrive
et afskedsbrev. Brevet står i din bibel og hedder 5
Mosebog. I brevet mindede han israelitterne om alle
de fantastiske ting, som Gud havde gjort for dem.
Han mindede dem om, at Gud stadigvæk havde en
plan for deres liv. ”Glem ikke, hvad I oplevede i de
fyrre år i ørkenen,” skrev Moses. ”Tænk på det, så
længe I lever. Glem aldrig Gud. Bliv ved med at tilbede ham, så I kan bo længe i det lovede land. Hvis
I vender jer bort fra Gud og tilbeder andre guder, så
kommer I ikke til at bo ret længe i landet.”
Moses lagde pennen fra sig og gik ud for at tale
til folket. ”Jeg er 120 år gammel,” sagde han. ”og jeg
skal ikke længere være jeres leder. Gud har fortalt
mig, at jeg ikke kommer til at gå over Jordan floden
sammen med jer. Jeg skal ikke gå ind i det lovede
land.” Israelitterne så forfærdede på hinanden. Moses
kunne umuligt mene det, han sagde. Hvordan skulle
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de klare sig uden ham? Hvad skulle de gøre?
”Herren vil gå foran jer, og Gud har udvalgt Josva
til at være jeres nye leder.” fortsatte Moses. ”Vær
modige og stærke og vær ikke bange.”
Så kaldte Moses på Josva, og da han stod ved
siden af ham, lagde Moses hånden på hans skulder.
”Det er dig, der skal lede israelitterne ind i det land,
som Gud lovede deres forældre. ” sagde han. ”Du vil
se dem slå sig ned i landet, som Gud har givet dem.
Vær modig og stærk. Gud vil gå foran. Han vil være
med dig, og han vil ikke svigte dig. Vær ikke bange
og lad ingen skræmme dig.”
Så vendte Moses sig om mod præsterne. Han gav
dem en kopi af loven, som Gud havde bedt ham om
at skrive – de ti bud. ”Præsterne skal lære loven,”
sagde han, ”og ved slutningen af det syvende år, skal
I læse denne lov højt for alle israelitterne under løvhyttefesten. Læs den, så alle kan høre, hvad I siger og
huske at tilbede Gud.”
Til sidst gav Moses Josva et kopi af den smukke
sang, som Gud havde hjulpet ham med at skrive.
”Lær alle israelitterne denne sang.” sagde han. ”Den
vil minde dem om at tjene Gud og ingen andre.”
Israelitterne stod stille og lyttede, mens Moses læste
sangen højt. Da han var færdig, sagde han: ”Husk at
overholder de befalinger, som jeg har givet jer i dag.
Gentag dem for jeres børn, så de også tilbeder Gud
og er lydige mod hans bud. Det er ikke tomme ord,
jeg siger, det gælder jeres liv. Det er kun, hvis I overholder disse ord, at I skal få lov til at bo længe i det
lovede land.”
Samme dag bad Gud Moses om at klatre op på
Nebobjerget, til Pisgas tinde, der lå lige overfor Jeriko.
Her var Gud sammen med Moses for sidste gang, og
Gud opmuntrede Moses. Han viste Moses hele det
lovede land: fra Gilead op til Dan, hele Judas land
over til havet i vest, og Jordan dalen ned til Soar. ”Det
er det land, jeg lovede Abraham, Isak og Jakob, da
jeg sagde til dem: Jeg giver det til dine børn.” sagde
Gud.
Her oppe på bjerget døde Moses, og englene

begravede ham i dalen i Moabs land. Men Moses lå
ikke længe i graven. Bibelen fortæller, at Gud en dag
kom og hentede Moses og tog ham med til himlen,
hvor han er i dag. Israel fik aldrig mere en profet som
Moses. Gud havde en plan for hans liv. Han har også

Lørdag
• Hvis du bor i nærheden af en høj bakke, så spørg mor og
far, om I kan gå derop. Lad som om du ser ud over det
lovede land. Forestil dig, hvordan Moses må have haft
det, da han stod på Nebobjerget. Så tæt på og alligevel
fik han ikke lov til at gå ind i landet.
• Kunne du tænke sig at være i himlen nu?
__________________________________________
• Læs Joh. 14,1-3. En dag kommer Jesus og henter dig,
ligesom han hentede Moses. Skriv to ting på et stykke
papir, som du har lyst til at spørge Moses om, når du
kommer i himlen.
Søndag
• Skriv hvert andet ord af sætningen på linien. Så får du
noget at vide om Moses, som du sikkert ikke vidste. DEN
FØRSTE VILLE DER HIMLEN OPSTOD TÆT FRA LOVEDE
DE PAPIR DØDE. _________________________________
__
• Læs Joh 14, 3. Tegn et ansigt, der viser, hvor glad du er
for løftet.
• Når du beder din aftenbøn, så tak Gud fordi du en dag
kommer i himlen.
Mandag
• Læs Matt. 17,1-5. Hvor er Moses i dag?
• Læs 5. Mos. 30,15-19. Hvem tilbyder liv og lykke? Hvem
tilbyder død og ulykke? Hvem vil du tilbede? _________
___________________

en plan for dit liv. Det er takket være Jesus, at du kan
bo sammen med ham i himlen.

•

Tegn omridset af et tog. Klip det ud. Skriv ” Jeg vælger
at blive på sporet, der fører til himlen.” Hæng toget på
væggen, så du kan se det hver dag. Tak Gud, fordi han
aldrig holder op med at elske dig.

Onsdag
• Lav en hemmelig kode. Fx A=1, B=2, C=3, D = 4. Skriv
huskeverset i kode. Giv det til en af dine kammerater og
lad ham/hende dechifrere (knække) koden.
• Streg Joh. 14, 3 under i din bibel. Har du lært verset
udenad? __________
Torsdag
• Læs Åb. 21,10-12 og 18-21 sammen med mor og far.
Tal om himlen og om, hvad I har lyst til at se og gøre i
himlen.
• Hvor længe skal vi bo sammen med Gud? Flyt om på
bogstaverne, og skriv dem i den rigtige rækkefølge: RFO
TALID __ __ __ __ __ __ __ __ .
Fredag
• Læs Esajas 66,22-23. Tal med far og mor om, hvordan
det bliver at holde sabbat i himlen.
• Rollespil en ting, som du glæder dig til at gøre i himlen
og lad de andre gætte, hvad det er.
• Tegn et billede af himlen. Skriv navnene på de personer,
som du gerne vil have med til himlen, midt på billedet.
Bed for hver person. Syng en sang om himlen.

Tirsdag
• Hvis du kommer til at træffe forkerte valg som Moses, da
han slog på klippen, vil Gud så tilgive dig? Læs 1. Joh.1,9.
____________ Læs også 5. Mos. 30,2-3 og 9-10.

UGE 36
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