
Minnevers:

Jesaja 53.5 
Men han ble såret for våre
lovbrudd, knust for våre
synder. Straffen lå på ham,
vi fikk fred, ved hans sår
ble vi helbredet.

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
Vis filmen som hører til samlingen;
Hvorfor måtte Jesus dø?

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: «Fast
bønn» om å be fast sammen som
familie.Gjør sammen

Her kan man med fordel være to
og to familier sammen. De velger
ut en voksen og skal løse følgende
oppgave: 
Hvor mye greier man å bære? 
En voksen stiller seg på gulvet
med armene rett ut til sidene. Så
skal de andre henge ting på
armene til vedkommende; sekker,
bager, klær - ja, alt de finner. 

Husk sammen
Hva var minneverset som vi har
øvd på de siste to ukene? Spør om
noen vil si det høyt. Om ingen vil;
si det høyt sammen:
1. Johannesbrev 1.9:
Men dersom vi bekjenner våre
synder, er han trofast og rettferdig,
så han tilgir oss syndene og renser
oss for all urett. 

Bibel (Jesaja 53.5)
Godteri til godteriboksen
Lapper med navn til
forbønnsboksen. 

Materiell du trenger:

Hvorfor måtte
Jesus dø?

Samling #2

Dagens praksis:

I denne samlingen skal man
øve på å be en fast bønn.
Jesus lærte disiplene sine
“Vår Far” når de spurte
hvordan de skulle be. Dere
kan be denne, eller en av de
andre faste bønnene dere
finner i vedlegget.

Lek sammen
Forslag til utelek: sykehus-sisten.
Forslag til innelek: lag Golgata og
graven i Lego/Duplo + tegne
Golgata og den tomme graven.

familiegrupper sesong 2

Kanskje noen barn vil prøve å
henge seg i armene også? Hvor
mye greier han/hun å bære? Jesus
bar med seg alle våre synder, alle
nederlag, alle skuffelser, smerte og
sykdom da han døde på korset.
Tenk for en byrde han bar!
Avslutt familietiden med å be felles
“Vår Far” eller en av de andre faste
bønnene dere finner i vedlegget. 


