
Nøglesætning: Jesus kan alt. 

Velkomst: Lav navneskilte til alle eller f.eks. en pla-
kat, hvor børnene kan sætte et klistermærke ud for 
deres navn, hver gang de kommer.

TING, DER SKAL BRUGES:
•	 	Billeder	til	historien

•	 Kopiark,	der	findes	bagest	i	programmet

•	 To	hulahopringe

•	 	Kage	eller	muffins	til	at	pynte,	glasur	samt	
krymmel	i	forskellige	farver	(bruges	som	
snack)

•	 Paptallerkner	og	tuscher

•	 	Mobil	eller	stopur	til	tidtagning,	
koncentreret	rød	saftevand,	en	kande	med	
vand,	fire	snapseglas	og	vandglas	nok	til	
alle	børn.	

•	 	Eventuelt	et	flot	fad	med	en	festlig	
servering,	som	f.eks.	kiks,	rosiner	eller	lidt	
frugt	(dette	deles	rundt	under	fortællingen	
om	brylluppet,	eller	man	kan	droppe	dette	
og	nøjes	med	at	spise	de	pyntede	kager	
bagefter).

•				Plancher	med	sangtekster	

•				Plancher	med	huskevers	

Hulahopringeleg: Stil børnene i to rundkredse med 
hinanden i hænderne, med lige mange børn i hver 
rundkreds. Hvert hold får en hulahopring, som hæn-
ges på armen af et barn. På tid skal børnene nu få 
hulahopringen rundt i rundkredsen flest gange ved 
på skift at kravle igennem hulahopringen. Det er 
forbudt at slippe hinandens hænder. Hvis der ikke 
er lige antal børn, kan man lade en medarbejder gå 
med på det ene hold.

Sang: Vælg to sange og syng dem med børnene.

Huskevers: Hvor mange mennesker er der i verden? 
Lad børnene svare. Der er cirka syv milliarder, og det 
mest fantastiske er, at Gud elsker hvert eneste én. 
Kan I huske vores huskevers fra sidste uge? Gentag 
første del af Johannes 3,16 to gange med børnene: 
”For således elskede Gud verden, at han gav sin 
enbårne søn, Johannes 3,16”. Hvad betyder enbår-
ne? Lad børnene svare. Ja, det betyder eneste. Gud 
sendte Jesus, sin eneste søn, til jorden, fordi han el-
skede dig og mig og alle andre mennesker på jorden. 
Nu skal vi sige verset, men i stedet for at sige ”ver-
den” siger vi ”danskerne”. Gentag verset. Nu skal vi 
sige ”tyrkerne” i stedet for ”verden”. Gentag verset 
og vælg et par nationaliteter mere, gerne nogle, som 
er repræsenteret i børnegruppen.

Sang: Vælg eventuelt en sang og syng den med bør-
nene.

Bibelhistorie: Fortæl historien ”Miraklet ved bryl-
luppet” – se de næste sider.

PROGRAM 2

MIRAKLET VED BRYLLUPPET  
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Quiz: Del børnene i to hold og stil dem spørgsmål 
på skift. Brug en quiz-planche – se kopiark med bryl-
lupskage og hjerter sidst i dette program. Når et 
hold svarer rigtigt, må de med elefantsnot sætte et 
hjerte på deres kage.

Hvis børnene ikke har hørt svaret på et spørgsmål, 
så spring det over eller lav et nyt spørgsmål.

1.  Hvilken slags fest var Jesus og hans disciple invi-
teret til? Bryllup

2.  Hvilket problem opstod ved festen? De løb tør 
for vin

3.  Hvem kom og sagde til Jesus, at han skulle hjæl-
pe dem? Jesu mor Maria

4.  Hvem kan hjælpe os, når vi har problemer? Jesus

5.  Hvorfor kan Jesus hjælpe os? Fordi han altid ved, 
hvad vi har brug for

6.  Hvad sagde Jesus til tjenerne, at de skulle gøre? 
De skulle fylde karrene med vand

7.  Hvad skete der, da tjenerne gjorde, hvad Jesus 
sagde? Vandet blev pludselig til vin

8.  Hvilke slags problemer kan Jesus hjælpe med? 
Alle slags problemer

9.  På hvilken måde kan Jesus f.eks. hjælpe? Når 
man beder til ham, f.eks. om at få venner

10.  Hvad står der i Johannes 3,16? For således elske-
de Gud verden …

Bøn: Man skal bruge paptallerkner og tuscher. Lad 
børnene sidde ved et bord, hvis der er mulighed for 
det. Prøv at forestille dig, at du var med til bryllups-
festen sammen med Jesus og kom til at sidde ved 
siden af ham. Hvad ville du fortælle ham? Har du 
nogle problemer, som du vil bede Jesus hjælpe dig 
med? Skriv eller tegn det på paptallerkenen og for-
tæl det på den måde til Jesus. 

 
Bryllupssnack: Medbring en kage eller nogle muf-
fins og forskelligt pynt. Lad børnene selv pynte en 
”bryllupskage” med glasur og slik og krymmel.

Forvandlingsleg: Hvor hurtigt kan du forvand-
le vand til ”vin”? Man skal bruge en mobil eller et 
stopur til at tage tid, koncentreret rød saftevand, en 
kande med vand, fire snapseglas og vandglas nok til 
alle børn. Stil et stort glas med vand, herefter fire 
tomme snapseglas og til slut et stort glas med kon-
centreret saft i bunden, så det kan blandes op til saf-
tevand. Nu gælder det om hurtigst muligt at flytte 
vandet fra det første glas over til det sidste glas med 
koncentreret saft og på den måde lave sit eget glas 
saftevand. Vandet skal lidt ad gangen hældes i det 
første snapseglas, så fra det første snapseglas til det 
andet, så fra det andet til det tredje, herfra til det 
fjerde og til slut ned i glasset med koncentreret saft. 
Vinderen er den, som hurtigst kan lave et glas safte-
vand.
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MIRAKLET VED BRYLLUPPET
- Hjælp til at fortælle bibelhistorien

Oversigt over bibelhistorien

Indledning: Hvem er din yndlingssuperhelt? Batman? Spiderman? Lad børnene 
svare. Der findes mange seje superhelte, men i dag skal vi høre om én super-
helt, som kan meget mere end alle andre superhelte, og som ikke er en tegne-
seriefigur. Det er Jesus.

Handlingsforløb:

•  I det Gamle Testamente er der skrevet, at Jesus skulle komme til jorden [for-
tæl selv videre].

• Jesus voksede op i Nazareth [fortæl selv videre].

• Jesus og hans disciple tager af sted til bryllup [fortæl selv videre].

 Forklaring af nøglesætning: Mens disciplene gik rundt sammen med Je-
sus, tænkte nogle af dem måske på, hvem Jesus egentlig var. De havde ikke 
kendt ham så længe, og jeg tror ikke, de alle sammen var klar over, at Jesus 
var Guds søn. Dengang Gud skabte verden, var Jesus med til at skabe det hele. 
Gud sagde bare et ord, og så skete det præcis som han sagde. Sådan er det 
også med Jesus. Hvis Jesus siger noget, så sker det præcis som han siger. For 
Jesus kan alt. Hold skiltet med nøglesætningen op. Der er ikke noget, der er 
for svært for Jesus at gøre. Det fik disciplene at se til brylluppet.

•  Jesus og hans disciple får mad og drikke til festen [fortæl selv videre]. 
Del eventuelt det flot pyntede fad rundt, mens I forestiller jer, at I er til bryl-
lup.

•  Vinen slipper op [fortæl selv videre]. Hæld saftevand op i glassene, men lad 
der være for lidt i kanden.

• Maria fortæller Jesus om problemet [fortæl selv videre].

Bibelhenvisning:

Johannes 2,1-11. Læs historien 
i Bibelen og eventuelt også i en 
børnebibel, før du begynder at 
forberede dig. Bed Gud om at 
tale til dig gennem sit ord.

Nøglesætning:

Jesus kan alt.

Praktisk anvendelse:

Bed Jesus om at hjælpe dig,  
når du har et problem.

 
På side 9-10 er der mere hjælp til at fortælle bibelhistorier
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 Hverdagseksempel: Brug helst et eksempel fra dit eget liv, hvor Gud har 
hjulpet dig med et problem. Nu havde Maria fortalt Jesus om problemet. Kunne 
Jesus hjælpe dem med deres problem? Ja, for Jesus kan alt! Hold skiltet med 
nøglesætningen op. Måske har du også prøvet at have et problem, f.eks. at din 
hund var blevet væk, eller at du var blevet uvenner med nogen fra din klasse? 
Alle mennesker har problemer. Engang var der en familie, som skulle cykle hjem 
fra børnehaven, og det var så koldt, at den ene cykellås var frosset fast. De prø-
vede mange gange at låse den op, og til sidst sagde moren, at de kunne bede 
Jesus om hjælp. Den ene dreng sagde, at Gud aldrig hører, når man beder til 
ham, men efter, at de havde bedt, gik cykellåsen op i første forsøg, og de kunne 
allesammen komme hjem. Jesus vil gerne hjælpe os med både små og store 
problemer. Hvordan mon Jesus ville hjælpe med problemet til bryllupsfesten?

•  Maria siger, at tjenerne skal gøre præcis hvad Jesus beder dem om. Jesus gi-
ver tjenerne besked på at fylde nogle store kar med vand [fortæl selv videre].

•  Tjenerne fylder karrene med vand. Jesus giver tjenerne besked om at lade 
overtjeneren smage [fortæl selv videre].

Højdepunkt: 

•  Vandet bliver til en fantastisk vin! [Fortæl selv videre]. Mens du fortæller, kan 
du eventuelt tage en kande med vand og hælde vandet over i en anden kande, 
som man ikke kan se igennem, men som har koncentreret saft i bunden. Hæld 
derefter saftevandet op i et glas, så børnene kan se ”vandet blive til vin”. Smag 
til sidst på ”vinen”. Fortæl børnene, hvordan du har lavet saftevandet, så det 
lille trylle-nummer ikke tager al opmærksomheden.

 Praktisk anvendelse i børnenes hverdag: Måske har tjenerne tænkt, at 
det var da mærkeligt, at de skulle hælde vand op, når der manglede vin, men 
de gjorde alligevel hvad Jesus sagde. Når vi har problemer, ønsker Jesus også, 
at vi skal fortælle ham om dem ved at bede til ham. Man kan fortælle ham 
om sine problemer, ligesom man ville fortælle dem til en ven. Så når du f.eks. 
i skolen skal sidde ved siden af én, du slet ikke kan lide, eller når nogen i din 
familie skændes rigtig meget, så fortæl Jesus om det. Han hjælper os ikke altid 
lige præcis på den måde, vi har tænkt, men Jesus kan alt, og på en eller anden 
måde vil han hjælpe dig. Hold skiltet med nøglesætningen op. Måske opdager 
du en dag noget godt ved den person, du sidder ved siden af, eller du får en god 
idé til, hvordan du kan hjælpe din familie med ikke at skændes så meget.

Afslutning:

•  Jesus har været med til at skabe hele verden, og derfor kan han bestemme 
over alt i verden [fortæl selv videre].
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Denne kage skal bruges i to eksemplarer, en til hvert hold – klip ikke ud, men laminér hele arket.
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Denne kage skal bruges i to eksemplarer, en til hvert hold – klip ikke ud, men laminér hele arket.
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Kopiark: Laminér hjerterne og klip dem ud hver for sig, så der kan skrives points bagpå med vaskbar tusch. 
Sæt dem på kagen med elefantsnot. 
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