Juniorlejr

En dag i Guds natur

- dag i Guds frie natur giver anledning til at undres over den lille myre i sandet, blomsten,
-En
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 Juniorfrø 1
Find mere inspiration til samlingen ved at søge T400 på soendagsskoler.dk

skabelse eller udvIklIng
Engang var der ingenting, men så gjorde Gud noget. Han
begyndte at skabe…
dagens aktIvItet:

ugens tekst:

På opdagelse i naturen (aktivitet 1) og skab selv
(aktivitet 3).
Gud skabte alt ud af ingenting, vi skal bruge noget
for at skabe. Vi kan holde utrolig meget af det, vi
skaber. Gud holder af ALT det, han har skabt.
(Øvrige ideer se temaets ”Aktivitetsoversigt”)

1 Mos 1,1-2,4

ledertanker:
Se på naturen, dyrene og planterne. Tænk på
årstiderne. Se på mennesket.
Glæder du dig over Guds skaberværk?

teksteN i fokus
baggrund
• Gud skabte med en skabervilje, der var i stand til
at skabe alt af intet. Guds skabelse forudsætter
kun ham selv. Han taler gennem sit ord (Jesus,
Joh 1,1 ff.), og så sker det – Helligånden formidler
ordets kraft, og Guds skaberværk er en realitet!
• Udrust juniorerne med Bibelens skabelsesberetning, da der i dag også undervises i andre bud på
jordens skabelse (se ”Find mere hjælp”).

leksIkon
• Urdybet: Det vand, som landjorden steg op af.
• Guds ånd: Helligånden.
• Hvælving: En kappe af atmosfære, der adskiller
vandene under og over jorden.

Fokuspunkter
• Gud har skabt alting.
• Gud skabte mennesket som noget særligt.
• Gud har givet mennesker magt.

samtalebrIk
1. Hvordan ved vi, at Gud har skabt alt? Der er mange, der tror på noget andet.
2. Hvordan kan Gud skabe - ud af ingenting?
3. Hvad er det særlige ved, at mennesket er skabt
af Gud?
4. Hvorfor skabte Gud overhovedet verden?

gennemgang aF Fokuspunkter
Gud har skabt alting
Forestil dig, at det hele er mørkt og helt tomt. Ingen
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lyd, intet lys, ingenting. Kun Gud var til, og det var
han helt fra begyndelsen. Gud var alene. Gud ville
skabe, og derfor talte han. Gud skabte uden nogen
ting ved sit ord (Hebr 11,3). Himlen, jorden og
planterne, som var fantastiske, smukke og nyttige
(aktivitet 1). Havdyr, fisk, fugle, dyr (aktivitet 2)
og til sidst mennesket, som han kunne elske. Alt
det, Gud havde skabt, var godt. Det vil sige, alt var
i harmoni med hinanden. Der var ingen forurening,
ingen glubske rovdyr, ingen farlige steder, ingen der
udnyttede hinanden, ingen syge og ingen, som var
kede af det. Alt var bare perfekt.
Tal om, hvilket billede af Gud det giver.
Gud skabte mennesket som noget særligt
Gud skabte mennesket, og mennesket fik en særlig
plads i Guds skaberværk og i hans hjerte. Gud talte
til mennesket, det gjorde han fx ikke til dyrene.
Gud ville have fællesskab med mennesket. Han
var i Edens have for at besøge mennesket, ikke for
at besøge dyrene. Mennesket blev skabt kun lidt
ringere end Gud (Sl 8,6). Det vil sige, at Gud skabte
os sådan, at vi ”et langt stykke ad vejen” ligner ham
selv. En skabning, som kan mange ting - fx tænke,
tale og handle. Det kan dyrene ikke. Mennesket blev
skabt til at leve sammen med Gud for evigt. Mennesket blev ikke skabt til at dø.
Gud ville have, at mennesket skulle herske over alt
det, han havde skabt, og deltage i skabelsen. ”Bliv
frugtbare og talrige, opfyld jorden...” (v. 28). Meningen var, at Gud gjorde mennesket til medarbejder
på sit skaberværk (aktivitet 3).
Tal om, hvad det betyder, at vi ligner Gud.

InspIratIon tIl ledere
juniorer (4.- 6. kl.)

Gud har givet mennesker magt
Se på naturen - alt har sin plads, og alt passer sammen. Årstiderne kommer og går. Træer og planter
vokser og gror, de bærer selv frø og udvikler sig,
uden at mennesket behøver at gøre noget (aktivitet 6). Det samme gælder dyrene. Mennesket kan
kultivere naturen og gøre den endnu mere nyttig,
fordi Gud har givet mennesket intelligens, så det
kan styre og udvikle naturen. Mennesket kan ændre
på naturen. Ikke kun ved at flytte planter, men også
ved at pode træer og planter, ved at krydse forskellige plantesorter og ved at gøde jorden, så udbyttet
af de planter, Gud har skabt, øges. Ligeledes ved at
fremavle dyr med endnu bedre egenskaber. Alt det
har Gud givet mennesket magt til. De skulle være
hans hjælpere. Mennesket har også fået retten til at
bestemme over liv og død for både dyr og planter.
Tal om, hvordan vi passer godt på Guds skaberværk.

ekstra Fokuspunkter
• Vi må tro, at Guds ord taler sandt.
• Guds verden er blevet uperfekt.
Vi må tro, at Guds ord taler sandt
Hvilke bud giver folk på jordens tilblivelse? I skole
og hjem hører juniorerne måske om ”Big Bang”,

menneskets udvikling fra aberne osv. Hvordan kan
man tro på, at Gud har skabt verden? Hvorfra ved
vi, at Bibelen taler sandt? Bevidstgør juniorerne
om, at ingen kan bevise, hvordan det skete, men
det handler om at tro. Hvis man tror og oplever, at
Guds ord taler sandt i alle andre sammenhænge,
kan man trygt stole på, at Guds skabelsesberetning
også er sand.
Tal om tro og tvivl på skabelsesberetningen.
Guds verden er blevet uperfekt
Når Gud skaber, så gør han det godt. Men hvorfor
bliver nogle så skabt handicappet - uden hjernefunktion, uden ben osv.? Hvorfor er der hungersnød
det ene sted og oversvømmelser det andet sted?
Fortæl, hvordan Gud fra begyndelsen skabte alt
perfekt, og hvordan synden kom ind i verden ved
Adam og Eva. Deres handling fik konsekvenser. Fra
det øjeblik var jorden ikke mere perfekt. Hverken
mennesket, naturen eller alt det andet, der var
skabt. Handicappede mennesker blev født, dyrene
begyndte at æde hinanden, hungersnøden begyndte, forureningen, naturkatastrofer osv., og sådan vil
det være, indtil Gud skaber en ny jord.
Vigtigt: Tal om vigtigheden af at se de handicappede, syge osv. som værdifulde mennesker. Skabt og
elsket af Gud på samme måde som alle andre.

aNdre elemeNter
bIbelord

kreatIv bøn

”Gud så, at det var godt!” (1 Mos 1,10).

Pop-op-bøn: Juniorerne sidder i en rundkreds og må
kun bede korte bønner på én sætning. (Bønnerne
bliver som popcorn, der popper op i en gryde, når
majskornene skal blive til popcorn). Fx 1: ”Tak for
min kat”. 2: ”Tak for solen”. Osv.

dagens lederopgave tIl Fællesskabet
Hils i dag på alle juniorerne med hånden, og sig
deres navn.

FInd mere hjælp - søg
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Husk, at du skal være logget ind for at søge.
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