
Be sammen
Bruk bønneboksen med
bønnelapper. Trekk og takk for det
som er bilde av på lappen. 

Velkommen
Gjennomfør heiarop og vis dagens
hint (Bibel).

Syng sammen
Bruk gjerne spotifylisten
«familiegrupper».

Se sammen
Det er ingen film til denne
samlingen. Denne undervisningen
må derfor forberedes litt annerledes
enn de andre samlingene. 

Lederen leser Salme 1. 1-3 høyt for
alle sammen. Les rolig og be alle
lukke øynene og se det for seg.
Historien handler om at det er bra og
viktig å bruke tid på å lese bibelen.
Den som leser i bibelen
sammenlignes med et tre som står
på et sted der det er perfekt for treet
å være. Det får vann og næring til
rett tid slik at bladene ikke visner.
Snakk sammen i plenum om
hvordan bibelen er næring for oss.
Hva skjer med tankene våre når vi
leser i bibelen? 

Øv sammen
På dagens bibelvers.

Hør på hverandre
Del ut en navnelapp fra
forbønnsboksen til alle. Alle finner
personen som står på lappen og
spør hva de skal be for til neste
gang.

Avslutt sammen
La et av barna dele ut godteri. Minn
alle på dagens praksis som de har
bestemt seg for å gjøre.

Husk sammen
Hva var minneverset som vi har øvet
på siden sist? Spør om noen vil si
det høyt. Om ingen vil, si det høyt
sammen: 
Johannes åpenbaring 21.4: 
Han skal tørke bort hver tåre fra
deres øyne, og døden skal ikke
være mer, heller ikke sorg eller skrik
eller smerte. For det som en gang
var, er borte. 

Lek sammen
Bibelversbingo. Se vedlegg. Skriv ut
vedlegget og heng på veggen. Kryss
av når noen på gruppa klarer å si
bibelversene utenat. Prøv gjerne å få
flere rekker - både horisontalt,
diagonalt og på skrå. 

Dagens praksis:

Velg en av praksisene fra de
fem siste samlingene og øv
på nytt. Dere må gjerne
velge forskjellige praksiser
innad i familiegruppa.

Gjør sammen
Sitt sammen familievis: Hva vil vi
øve mer på? Repeter praksisen fra
en av de tidligere samlingene; les fra
bibelleseplan, bibelmeditasjon,
pugge bibelvers, bruk Bibelen og be
bibelvers over hverandre eller bruk
Bibelmix til å øve på å slå opp i
Bibelen.

Minnevers:

Efeserne 6.17: 

Ta imot frelsens hjelm og
Åndens sverd, som er
Guds ord. 

Materiell du trenger:

Bibler
Eventuelt Bibelmix
Godteri til godteriboksen
Lapper til
forbønnsboksen

Oppsummering
TEMA: BIBEL (#7-11)
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Hva skjer hvis treet ikke får næring
og vann til rett tid? Hva kan skje med
oss om vi ikke leser i bibelen.

De fem siste samlingene har vi
prøvd forskjellige måter å lese i
Bibelen på. Hvordan var det for
dere? Hvilke måter å lese i Bibelen
på fungerte godt? Hva kan vi
fortsette å gjøre sammen hjemme
eller her i familiegruppa? 


