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En dag i Guds natur

En dag i Guds frie natur giver anledning til at undres over den lille myre i sandet, blomsten,
det grønne blad og mågen ved badestranden. Og ikke mindst fællesskabet med hinanden!
Men hvor kommer det hele fra? Fortæl om dengang, Gud skabte det hele - inkl. os mennesker.
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Siderne er fra Børnefrø 1
Find mere inspiration til samlingen ved at søge T209 på soendagsskoler.dk

Gud skaber verden
Først var der ingenting, og så sagde Gud et ord. Pludselig
var verden skabt i løbet af en uge. Kan det lade sig gøre?
Hør, hvad Gud kan.
Ugens tekst:
1 Mos 1,1-2,4

Ledertanker:
Bibelen beskriver Gud som skaberen og opretholderen af alt. Vi bombarderes igennem medierne
med andre opfattelser af tilværelsen. Hvad vælger
du at tro på, når det gælder spørgsmålet, hvor vi og
verden kommer fra?

TeksTen i fokus
baGGrund
• Vær opmærksom på, at der i dag er mange bud på,
hvordan jorden er opstået. Vær derfor bevidst om
at påpege, at Gud er skaberen.

leksIkon
• Urdybet: Et uhyre ocean, vande, der engang
dækkede hele jorden, og som tilhører og beherskes af Gud, som skabte det. (Det er det
samme ord, som bruges om almindeligt hav,
fx Ez 26,19).
• Hvælvingen: Det samme som himlen.
• Velsignede: At Gud uddeler sin nåde og hjælp til
mennesker.

poInter
• Gud kan skabe igennem sit ord.
• Gud er himlens og jordens skaber.
• Gud har skabt mennesker og elsker dem højt.

bruG af sanser
Se:
Medbring ting fra naturen.
Høre:
1. Hør begyndelsen af trosbekendelsen: Vi tror på
Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens
skaber.
2. Hør lyde i naturen.
Røre:
Gå en tur i Guds skaberværk.
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Gøre:
Giv børnene noget modelérvoks og lad dem lave dyr.
Kan de skabe levende dyr?

tekst, poInter oG sanser
Gud kan skabe igennem sit ord
Fortæl, hvordan Gud alene skabte med sit ord. Han
talte – og så skete det. Han skulle ikke bruge forskellige materialer for at skabe, som vi skal, hvis vi
skal skabe et dyr (se ”Gøre” under ”Brug af sanser”),
noget godt til kaffen eller bygge et hus. Gud sagde
et ord – og så skete det. Ordet, der udgik fra hans
mund, skabte det, det nævnte. ”Med et pust fra
hans mund” blev verden skabt. (Se “Huskevers”).
Tal om, hvor fantastisk Gud er, og hvad han kan.
Gud er himlens og jordens skaber
Bibelen fortæller, hvordan Gud skabte verden (se
”Se” og ”Røre”). Han er skaberen af himlen og jorden
(se ”Høre 1”). Gennemgå, hvad der skete de forskellige dage: Lys, dag og nat (1. dag). Hvælving og hav
(2. dag). Land, hav, planter og træer (3. dag). Sol,
måne, stjerner, dage i et år, (4. dag). Fisk, fugle (se
”Høre 2”), havdyr (5. dag). Dyr og mennesker (6. dag).
Fortæl, hvordan Gud hvilede på den syvende dag.
Gud så hver dag, at det var godt, det han havde
skabt. Han glædede sig over sit skaberværk. Tal om,
hvor utrolig godt der var i Paradisets have. Hvordan Eva og Adam gik rundt og nød det. De legede
lidt med løven, mens appelsinerne lyste op mellem
de grønne grene. Utroligt. Så rent og flot var der
overalt. Der var ingen ondskab, intet affald, ingen
slåskampe eller sår.

InspIratIon tIl ledere
børn (4 år - 3. kl.)

Som Gud engang skabte, skaber han stadig. Han
skaber nyt hver dag. Se fx på årets gang i naturen,
når blomsterne springer ud eller på et lille foster, der
udvikles til en baby.
Tal om, hvordan I tror, der var i begyndelsen
- på jordens første syv dage.
Tal om, hvordan man kan passe på alt det, som
Gud har skabt.

skabt som piger, andre som drenge. Alle er skabt i
Guds billede, og alle er lige værdifulde for Gud.
Det sker, at mennesker sætter det ene køn højere
end det andet (fx forældre, som absolut vil have en
søn eller en datter), men sådan er Gud ikke. Gud
har skabt os til at være akkurat, som vi er. Derfor
har vi samme værdi, enten vi er døve eller blot en
lillesøster.
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Tal om menneskers forskellighed som noget positivt.

Gud har skabt mennesker og elsker dem højt
Det flotteste, Gud skabte, var menneskene. Han
skabte dem forskelligt. Det gør han stadig. Nogle er

Tal om, hvorfor vi ikke nedstammer fra aberne, som
nogle vil påstå.

inspiraTion Til formidlingen
Huskevers – med en aktivitet

sanGforslaG fra sanGboGen “synG med”

”Ved Herrens ord blev himlen skabt, hele dens
mangfoldighed ved et pust fra hans mund” (Sl 33,6).

Nr. 27:
Nr. 39:
Nr. 40:

Aktivitet: Sig bibelverset som et rap og find på
fagter eller dansetrin til. Eller gå ud i Guds frie natur
og råb dette vers ud over alt Guds skaberværk.

bøn oG tak
Kære Gud. Tak, for alt det flotte, du har skabt til os.
Hjælp os at passe på dit skaberværk. Amen.

Min Gud, du er stor
Grøn som en abe
Hvis jeg var en sommerfugl

tIl samtale
Giv tid til deltagernes spørgsmål.
Suppl. evt. med flg.
• Hvor ved vi fra, at Gud er skaberen af det hele?
• Hvad har Gud skabt, der gør dig glad?
• Kan du nævne 50 ting fra naturen, som Gud
har skabt?

kreaTiviTeT og leg
Gæt oG GrImasser

krop, saks oG papIr

Find nogle af alle de ting, Gud har skabt, og lad
børnene mime dem for hinanden. Den, der gætter
rigtigt, skal mime det, der står på den næste seddel,
fx gravhund, solsort, due osv.
Legen kan også leges som “Tegn og gæt”. I stedet for
ord, kan du klippe billeder ud af reklamer, så kan de,
der ikke kan læse også være med.

• Naturen: Gå en tur og nyd naturen. Lad børnene
undre sig over alle de ting, som Gud har skabt.
Kender de nogle fuglelyde, navnet på forskellige
blade og blomster?

CollaGe
Lav en jordkugle med mange forskellige slags
mennesker på.

fInd mere hjælp - søg

• Pres blomster: Find ud af, hvad de hedder og brug
dem kreativt efter presningen.
• Salmeillustrationer: Tag salmen ”Op, al den ting,
som Gud har gjort” (”Syng med”, nr. 34) og illustrer versene. Evt. på en overhead, så I kan bruge
de næste gange til at øve den.
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