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LÆS 1 Mosebog

det
Hvad betyder
Alle dage!
Samtale:
og hvor må
for jer?
Gud planterne, syn! Kast et
Nu skaber
for din trofasthed.
få øje på
været et fantastisk
det have
Tak, Jesus,
se om I kan
vinduet og
blik ud af
soskaber stadigvæk.
Amen.
lader han
naturen. Gud dag skabes månen, til
med
og på tredjedagen
På den fjerde og de skal være
og himmel, komme til syne.
Men
land
børn:
dage og år«.
len og stjernerne,
det tørre
festtider,
Spørgsmål i naturen, som
I jer, at det
lyset – nemlig
ting
at »fastsætte
forestiller
Nævn en
allerede skabt
og som jeg
Hvordan
Gud har jo
Samtale:
Gud har skabt,
dag?
da Gud skabte?
på den første
har været,
ser hver dag.
dag ikke er
den første
Hvis lyset
voksne:
er det så?
Samtale:
Refleksion at Jesus
solen, hvad
I for,
månen og
børn:
Hvad gør
i jeres
Spørgsmål
og fest, men
hver dag
andre beretninfår plads
på hverdag
ønsker
Kan I huske der handler
Der er forskel skabt af Gud. Han
der
familie?
er
ger i Bibelen,
liv, både når
begge dele
i hele vores
om vand?
at have del det ikke er så nemt.
alle
når
er med jer
voksne:
er fest, og
»Og se, jeg
Refleksion Hvad er det
Jesus siger:
verdens ende.«
Læs Joh 4,7-15. Jesus taler
dage indtil
vand,
for noget
(Matt 28,20b).
I til det?
om? Kender

intro

DE FØRSTE
KRISTNE

stoppe
- umulig at
Apostlene
- diakon
Stefanus
Tema: TJENESTE
lange tale
Stefanus´
- martyr
Stefanus
til Samaria
Evangeliet
Filip og hofmanden
– Guds tjener
Saulus / Paulus
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Læs bibelteksten
Læs forklaringen
spørgsmål
Snak om
Bed en bøn
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HÆNG UD
ER FOR FAMILIER

MED GUD
- BIBELÅBN

Galaterbrevet (Gal) er skrevet af Paulus til kristne, som boede i et område,
der i dag ligger i Tyrkiet.

Hæng lidt

OG ISAK

rejse
og Sara på
Abraham
til Abraham
Guds løfte
gravid
Sara bliver
skal ofre Isak
Abraham
gift
Isak bliver
om Gud
Tema: Lidt

1,11-19

Fest og farver

smål:
Voksenspørg
voksne
Så kan vi
få lidt alenetid!

mere ud:

Og det kan
jeg også!

Læs faktabokse / 5-7 årige
til børn
Spørgsmål
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LÆS Gal 4,1-7
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Arving
Samtale: Hvis du skulle arve
nogen, hvem kunne du så tænke
dig, det skulle være? Hvorfor?
Min far blev forældreløs som
13-årig. Han skulle arve sine
forældre, men det kunne først
ske, da han blev voksen. Indtil da
skulle en anden tage sig af arven.
Da han blev voksen, fik han arven
– ikke fordi han havde været
særlig dygtig eller artig, men fordi
han var sine forældres barn. Bare
derfor!
For et par tusinde år siden
valgte Gud at udføre den plan,
han havde haft siden, han
skabte verden. Planen gik ud på,
at Jesus, hans egen søn, skulle
fødes på jorden (v 4); det fejrer vi
i julen. Det var også med i planen,
at Jesus skulle dø for at købe os
retten til at blive Guds børn (v 5),
hvilket vi markerer i påsken. Da vi
blev døbt, flyttede Helligånden
ind i vores hjerte (v 6) – det er
muligt, fordi Gud sendte Helligånden i pinsen.
Når vi bliver døbt, bliver vi
Guds arvinger. Ikke fordi vi er

særligt dygtige eller artige, men
fordi vi er hans børn. Bare derfor!
Det skete ikke engang i fortiden,
men det sker lige nu i dag og
varer helt ind i evigheden!
Samtale: Hvad er det, vi arver,
når vi er Guds børn?

Tak, Gud, fordi vi er
arvinger til det største og
rigeste kongerige. Amen.

Spørgsmål børn:
Hvordan bliver man Guds
barn?
Refleksion voksne:
Læs Paulus´ juleevangelium igen:
Gal 4,4-7.
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LÆS Gal 4,8-11

Kendt!
Måske kender du til at begynde i en ny klasse eller til en ny
fritidsaktivitet, hvor du ikke
kender nogen? Det kan være
anstrengende. Måske forsøger
du at opføre dig ekstra godt eller
være ekstra sjov. I længden kan
det være hårdt at være ekstra rar
eller sjov.
Samtale: Fortæl om situationer, hvor man nemt prøver på
at være anderledes, end man
egentlig er.
Bibelen siger, at vi er kendt af
Gud. Det vil sige, han kender
alle vores styrker og svagheder,
faktisk kender han os bedre, end
vi selv gør. Vi behøver altså ikke
være ekstra rar eller sjov. Gud
elsker os, som vi er – uden alt det
ekstra, vi kan finde på. Det er da
frihed!
Tænk lige engang, hvor
befriende det er, at vi ikke skal
udføre særlige ting, for at Gud

fakta

Kende

Kende – på Bibelens sprog indeholder ordet et inderligt kendskab, et dybtgående fællesskab.
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skal elske os! Han elsker os,
selvom han kender selv den
pinligste side af os.
Samtale: Er der forskel på at
sige, at vi har lært Gud at kende
og på at sige, vi er blevet kendt
af Gud?

Kære Gud, hjælp os
til ikke at stille regler op
for, hvornår du elsker os.
Amen.
Spørgsmål børn:
Har du oplevet, at du har
gjort noget, du egentlig
ikke ville?
Refleksion voksne:
Hvordan markerer vi
helligdage og fester her i
familien, så det ikke bliver til noget, man »skal«,
men en anledning til at
takke Gud for frelsen?

LÆS Gal 4,12-20

Begejstring
efterlyses!
Mon du har prøvet at fare vild?
Måske i et varehus eller i skoven?
Du kom måske til at gå i en anden
retning end din familie?
Galaterne, som Paulus skriver
til, er kommet til at gå i en anden
retning end den, Paulus har vist
dem. Paulus havde vist dem, at
regler og fester for alle mulige afguder ikke kan give dem adgang
til Gud. Det kan kun tro på Jesus!
Galaterne havde mistet glæden over at være kendt og elsket
af Gud, som vi så på i forrige
stykke. De var blevet ivrige efter
at følge nye regler for, hvordan
man kommer til Gud. Nye og måske spændende ting, man kunne
gøre for at komme tæt på en gud.
Det gør ondt inde i Paulus, fordi
de ikke mere begejstres over
Jesus.
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Samtale: Hvordan kan vi blive
ved med at være begejstrede for
Jesus, så vi ikke kommer til at gå
i en anden retning end der, hvor
han er?

Spørgsmål børn:
Hvis man farer vild, hvad
kan man så gøre for at blive
fundet igen?
Refleksion voksne:
Hvordan er vi ivrige for det
rigtige til enhver tid?
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LÆS Gal 4,21-5,1

5

Frihed
Tænk efter: Hvorfor valgte I
at blive født præcis på jeres
fødselsdag?
Vrøvl! I valgte det ikke selv.
Vi kan heller ikke selv vælge at
blive født som Guds børn. Det
sker i dåben og ved tro på Jesus,
men vi vælger det ikke selv. Det
er Gud, der vil det!
Samtale: Hvad betyder det, at I
er Guds børn, fordi GUD vil det?
Abraham og Sara havde fået
et løfte om, at de skulle få barn
engang. Men Gud havde meget
større tålmodighed, end de
havde. De kunne ikke vente mere
og fiksede selv, at Abraham fik
et barn med trælkvinden. Det
barn var villet af mennesker! En
trælkvindes søn – en ufri søn!
Cirka 14 år senere føder Sara den
søn, som Gud havde givet løfte
om. Det barn var villet af Gud! En fri
kvindes søn – en fri søn!
Saras søn var villet af Gud. At vi
er Guds børn, er villet af Gud. Sa-

ras søn blev født til frihed. Som
Guds børn er vi født til frihed. Vi
har ikke selv valgt det, men fik
friheden foræret. Pas godt på
den frihed!
Samtale: Hvordan kan vi passe
på den frihed, Jesus har sat os i?

Tak, Jesus, for den
frihed, du vandt til os og
hjælp os til at kunne stå
fast på friheden. Amen.
Spørgsmål børn:
Hvad er det bedste ved,
at du er blevet født lige
præcis i din familie?
Refleksion voksne:
Er der konkrete ting, vi
kan gøre i familien for at
fastholde friheden?
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LÆS Gal 5,2-6

Enten / eller
Paulus har den store kniv fremme i disse vers. Han er barsk:
Hvis galaterne lader sig omskære, skærer de forbindelsen til
Jesus over.
Der er ikke plads både til troen
på, at Jesus frelser os og til troen
på, at vi selv kan udføre nogle
handlinger, som kan hjælpe på
vores frelse. Det er et »enten /
eller«! Tror man på, at vores egne
handlinger kan hjælpe os, er man
»faldet ud af nåden«.
Nåden kan sammenlignes med
en båd. Man falder over bord, hvis
man tror, man kan hjælpe med til
sin egen frelse. Det er at »falde ud
af nåden«. Det drukner man af.
Hvis man tror, det kun er
Jesus, der frelser, men alligevel
kommer til at gøre noget forkert,
(det gør vi jo), falder man, men
inde i båden. Man falder ikke over
bord, men man »falder i nåden«.
Det drukner man ikke af.
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LÆS Gal 5,7-12

Godt i gang … eller?
Samtale: Forklar hinanden forskellen på at falde inde i en båd
eller ud over rælingen på en båd.
Kan I forklare det samme, når
det handler om nåden?

Paulus er fortsat bekymret for
galaterne. Han er bange for, at
de er som en dej, hvor bare en
lille smule gær får det til at hæve.
Putter man gær i dejen, hæver
hele dejen, ikke bare noget af
den.

Vi må gøre gode gerninger – det
er godt for andre mennesker,
men husk: De frelser os ikke!

Samtale: Prøv at se på, hvor lidt
gær der skal til for at få en dej til
fx 20 boller til at hæve.

Jesus, hold os fast i
din nåde (inde i båden).
Amen.

Nu er galaterne blevet optaget
af nye love og regler, som, de
tror, skal overholdes, for at de
kan være kristne. Bare en enkelt
lille lov eller regel er nok til at ødelægge hele deres forhold til Gud.
Akkurat som en lille klump gær er
nok til at få dejen til at hæve. En
lille klump med en mægtig kraft.
En lille ekstra regel for at opnå en
bedre tro er nok til, at vi risikerer
at miste troen på Jesus i stedet.
Paulus bliver forfulgt på grund
af det, han fortæller om Jesus.
Det provokerer folk. Havde han
holdt fast på de gamle regler

Spørgsmål børn:
Hvad kan gøre et andet
menneske glad?
Refleksion voksne:
Er vi opmærksomme på
Paulus’ »enten / eller« i
vores eget kristenliv?

5

om omskærelse, havde det ikke
provokeret nogen. Men så var
Jesu død for os helt forgæves!
Samtale: Kan I komme i tanker
om nogle ekstra regler, vi kan
komme til at tro, der skal overholdes, før man kan sige, man
lever rigtigt med Jesus?

Spørgsmål børn:
Prøv at fortælle, hvad der
sker med dejen, når den
står og hviler sig på bordet eller bagepladen?
Refleksion voksne:
Vers 11: Tal om, hvor vigtig
forargelsen over korset
er for at holde evangeliet om Jesus sandt og
uspoleret! Provokerer det
jer lidt?
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