1. SØNDAG E. HELLIGTREKONGER (LUK 2,41-52)

TOLVÅRIGE JESUS I TEMPLET
BIBELFORTÆLLING FOR DE MINDSTE
Pointe:

Vi kan finde Jesus i Bibelen.

Fortælling:

Fortæl, at der engang var en mor, der hed Maria,
og en far, der hed Josef. (Tegn deres ansigter på
hver sin paptallerken. To øjne og en glad mund).
De to var på vej op i Templet med deres søn. (Tegn
et nyt ansigt på en anden paptallerken).
Da de havde besøgt Templet, bliver Jesus væk.
(Fjern paptallerken).

Aktivitet:

Forslag 1: Leg tampen brænder. Gem en duplo
figur eller en bamse. Hjælp hinanden ved at finde
den, den kan evt. gemmes sammen med Bibelen.
Forslag 2: Læg tre ting på et tæppe. Fx en ske,
dukke og bil. Tag nu en ting væk, og gem den bag
ryggen. Spørg børnene om, hvad der er blevet væk.
Kan de gætte det?
Forslag 3: Hvem er under tæppet?. Gem på skift
børnene under et tæppe, kan de andre gætte,
hvem der er gemt?

De bliver så kede af det, og de leder og leder. (Vend
nu Maria og Josefs paptallerkner om, og tegn et
nyt ansigt med en mund, der er ked af det).

Forslag 4: Syng og leg sanglegen ”Se det lille lam”
s.13 fra Lillesang.

Heldigvis så finder de deres søn igen. De fandt
ham i et Templet. (Vend tallerknerne om, så de
glade ansigter kan ses igen, og tag den gemte
paptallerken frem igen).

• Se det lille lam s.13
• Jeg vil synge og hoppe af glæde s.55
• Gud er alle steder s.66

Maria og Josef var glade, da de fandt deres søn
Jesus igen.
I dag ved vi, at vi kan finde Jesus hos Gud, og vi
kan finde ham i vores bibel, der kan man læse
meget om ham. (Vis en bibel frem).
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