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 Voksenspørgsmål som 

 personlig refleksion eller 
 indbyrdes snak  Tilføj »tak« og »bede-forslag« 
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INDHOLD

Voksenspørgsmål:Så kan vi voksne få lidt alenetid!

Og det kan jeg også!

HVORDAN
Side 1-39

LIGNELSER OG UNDERE
Bonden sår - lyset skinnerJesus - magt over naturenJesus - magt over sygdom og ånderJesus - magt over dødenJohannes Døber dørBrød til 5000

ABRAHAM OG ISAKAbraham og Sara på rejseGuds løfte til AbrahamSara bliver gravidAbraham skal ofre IsakIsak bliver giftTema: Lidt om Gud

DE FØRSTE KRISTNE
Apostlene - umulig at stoppe

Stefanus - diakonTema: TJENESTEStefanus´ lange taleStefanus - martyrEvangeliet til SamariaFilip og hofmandenSaulus / Paulus – Guds tjener

Sådan læser du HÆNG UD MED GUD

LÆS 1 Mosebog 1,11-19

26

Nu skaber Gud planterne, og hvor må 

det have været et fantastisk syn! Kast et 

blik ud af vinduet og se om I kan få øje på 

naturen. Gud skaber stadigvæk.
 På den fjerde dag skabes månen, so-

len og stjernerne, og de skal være med til 

at »fastsætte festtider, dage og år«. Men 

Gud har jo allerede skabt lyset – nemlig 

på den første dag?
Samtale: Hvis lyset den første dag ikke er 

månen og solen, hvad er det så?Der er forskel på hverdag og fest, men 

begge dele er skabt af Gud. Han ønsker 

at have del i hele vores liv, både når der 

er fest, og når det ikke er så nemt.

Jesus siger: »Og se, jeg er med jer alle 

dage indtil verdens ende.«
 (Matt 28,20b).

Spørgsmål børn:Kan I huske andre beretnin-
ger i Bibelen, der handler 

om vand?

Refleksion voksne:
Læs Joh 4,7-15. Hvad er det 

for noget vand, Jesus taler 
om? Kender I til det?

Spørgsmål børn:Nævn en ting i naturen, som 
Gud har skabt, og som jeg 

ser hver dag. 
Refleksion voksne:

Hvad gør I for, at Jesus 
får plads hver dag i jeres 

familie?

og himmel, og på tredjedagen lader han 

det tørre land komme til syne.Samtale: Hvordan forestiller I jer, at det 

har været, da Gud skabte?

Fest og farver
Samtale: Alle dage! Hvad betyder det 

for jer?

 Tak, Jesus, for din trofasthed. 

Amen.
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LÆS 1 Mosebog 25,19-341

Esau og 
Jakob!
Isak og Rebekka oplevede et 
særligt bønnesvar efter ca. 20 
år. De ville SÅ gerne have børn, 
og de fik tvillinger.

Samtale: Har I også ventet på et 
specielt bønnesvar?

Nogen gange venter vi i lang tid, 
og andre gange i kort tid.
 Rebekka snakkede også med 
Gud, imens hun var gravid, og 
hun fik svar på sit spørgsmål.
 Esau var den ældste og blev 
en dygtig jæger. Han var »fars 

Første-
fødselsretten
Førstefødselsretten eller 
arveretten blev givet til 
den ældste søn i den 
jødiske familie, når hans 
far døde. Han fik ret til 
at overtage rollen som 
familieoverhoved, og han 
fik dobbelt så meget af 
sin fars ejendom, end de 
andre sønner.

fakta

1 Mosebog 25-35
Jakob er Isaks søn. Altså er Jakob 
Abrahams barnebarn. Abraham, 
Isak og Jakob kaldes ofte patriarker-
ne. Patriark betyder stamfar. Jakobs 12 
sønner bliver fædre til 12 stammer. Disse 
12 stammer bliver til det israelitiske folk. Nu skal 
du læse om Jakob, en snu snyder, der bliver til en 
Guds kæmpe.

intro

dreng«. Jakob var »mors dreng« 
og nød at være hjemme og hjæl-
pe til.
 En dag kom Esau meget træt 
hjem fra jagt, og han var skrub 
sulten. Esau bad om noget af det 
mad, som Jakob lige havde lavet. 
Jakob greb chancen og bad om 
Esaus førstefødselsret.
 Tænk, det fik Jakob. Esau var 
ligeglad med sin arveret, bare 
han kunne få mad.
Nu havde Jakob førstefødsels-
retten, og det vidste far Isak ikke 
noget om.

Spørgsmål børn:
Kan jeg virkelig snakke 
med Gud om alting?

Refleksion voksne:
Vi er arvinger i Guds rige. 
Den arv skal vi passe på. 
Hvordan giver vi denne 
arv videre til vores børn?

 Tak, Gud, fordi du altid 
hører os, når vi beder. 
Hjælp os til at se dine 
bønnesvar. Amen.
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LÆS 1 Mosebog 27,1-172

Løgn
Samtale: Hvor mange gange 
lyver Jakob overfor sin far i disse 
få vers?

Tænk, at Jakob havde mod til at 
lyve sin far lige op i »fjæset«. Det 
ville jeg ikke have turdet overfor 
min far. Det ved jeg.
Jakobs hjerte må have hamret 
helt vildt. Utroligt, at Isak ikke 
kunne høre det. 
 Måske var han også lidt døv på 
sine gamle dage, for han hørte 
det ikke. Isak anede jo også uråd, 
ellers ville han ikke have stillet 
disse spørgsmål. Jakob udnytte-
de, at hans far var blind og gam-
mel, og han modtog velsignelsen.
 Nu ville Jakob blive far til Isra-
els 12 stammer. Det var nemlig 
Guds løfte, også selvom Jakob 
havde snydt og handlet forkert 
overfor sin far.

 Tak, Gud, fordi dine løf-
ter altid står fast. Amen.

Spørgsmål børn:
Er det ok at snyde?

Refleksion voksne:
Snyd har mange 
konsekvenser. Hvordan 
undgår vi at snyde?

Spørgsmål børn:
Er det ok at lyve?

Refleksion voksne:
Hvordan får vi skabt så 
meget tillid ind i vores 
familie, så det ikke er 
nødvendigt at lyve over-
for hinanden?

Jakob
Da Jakob blev født, 
holdt han fast i 
Esaus hæl. Navnet Jakob 
betyder både »han hol-
der« og »bedrager«.

fakta

Snyd
Hvad skete der lige her? Havde 
Esau glemt, at han havde givet 
arveretten til Jakob? Det var også 
mange år siden, men det var vel 
ikke nogen undskyldning?
 Esau var straks taget afsted, 
og han glædede sig sikkert til at 
komme hjem til sin far. Det var en 
STOR dag, trods alt. Han skulle jo 
have sin fars velsignelse.
 Rebekka stod og lyttede ved 
teltdøren og havde hørt alt, hvad 
Isak sagde til Esau.
 Hun huskede godt, hvad Gud 
havde sagt til hende, imens hun 
var gravid. »Den ældste kommer 
til at tjene den yngste«, havde 
Gud blandt andet sagt.
 Hvis det skulle gå i opfyldelse, 
så var hun nødt til at handle og 
hjælpe Jakob. Hun ville have, 
at Jakob skulle modtage Isaks 
særlige velsignelse. Jakob var 
ikke helt med på at snyde sin far, 
men lyttede alligevel til sin mor.

Samtale: Hvordan mon Jakob 
havde det lige inden, han gik ind 
til sin far?

erikreis/ Getty Images Plus

Velsignelsen
Velsignelsen var både 
en bøn og en lovpligtig 
ed, som en far gav. Den 
bekræftede, at hans 
ældste søn skulle være 
familiens overhoved, 
når far var død. Faderen 
lagde hænderne på sin 
søn og bad for ham. Når 
velsignelsen først var 
givet, kunne den ikke 
ændres eller gives til en 
anden.

fakta

LÆS 1 Mosebog 
27,18-293
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LÆS 1 Mosebog 27,30-35 + 41-454

LÆS 1 Mosebog 28,10-225

Snydt
Esau havde sådan glædet sig til 
at komme hjem til sin far, men 
denne glæde blev hurtig vendt 
til vrede, afmagt og ikke mindst 
had til sin bror, Jakob. Ja, han ville 
endda slå ham ihjel.
 Far Isak var også helt knust og 
ville gerne »spole« tilbage, men 
det var for sent. Han kunne kun 
give velsignelsen denne ene gang. 
Her ser vi virkelig nogle af syndens 
konsekvenser. Synd er blandt 
andet det, vi gør, siger og tænker, 
som er forkert. Her bliver en hel 
familie ødelagt, og de er alle på en 
eller anden måde kede af det.

Samtale: Har synden også kon-
sekvenser i dag, selvom vi tilgiver 
hinanden?

Jakob var nødt til at flygte, og 
hans verden og drømme var lige 
pludselig knuste.

 Kære Gud, tak at du 
også er med os de dage, 
som virkelig er svære. 
Hjælp os til at handle ret i 
dine øjne. Amen.

Betel
Betel er en by nord for 
Betlehem. Betel betyder 
Guds hus.

fakta

Spørgsmål børn:
Har du også prøvet, at din 
dag blev helt anderledes?

Refleksion voksne:
Hvordan undgår eller 
forebygger vi splid i vores 
familie?

Spørgsmål børn:
Jakob gav Gud et løfte. 
Hvad betyder det?

Refleksion voksne:
Gud er tæt på i jeres 
hverdag. Hvad betyder det 
for jer?

Jakob gik afsted mod Karan, hvor 
hans morbror, Laban, boede. Det 
var en rejse på ca. 750 kilometer. 
Uden en moderne GPS. Gud 
var og er den bedste GPS, vi kan 
have, og han svigtede ikke Jakob 
på denne rejse. Efter ca. 100 
kilometer blev det sengetid, og 
den nat mødte Jakob Gud i sin 
drøm.

Samtale: Prøv at snakke om 
drømmen.

Det var en stor oplevelse for Ja-
kob. Tænk, at hans familie skulle 
blive så stor, at den slet ikke 
kunne tælles. Vildt! Nu gav Jakob 
Gud et løfte, og han drog videre 
sammen med ham.
 Det er dejligt at følges med 
Gud. Det giver også mig en tryg-

Jakobs drøm i Betel
hed og ro. Både på gode og knap 
så gode dage.

 Tak, Gud, fordi du også 
møder mig i nogle af mine 
drømme. Hjælp mig til at 
gøre det, du siger. Amen.
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