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Tema
Kendt i avisen. Det er bedre at være kendt af
Gud, end komme i avisen.
Sur mælk. Mælk kan blive for gammelt, men
bibelens ord holder evigt.
Brev med posten. Gud har sendt et brev til dig
og mig.
Det bliver pinse. Jesus forlader disciplene,
men er dog altid helt nær.
Det bliver pinse og mange hører om Jesus og
tror på ham
Gud passer på os. Der er mange slags værn.
Men kun Gud er vores livs værn
Når noget knækker og går i stykker. Vi smides
ikke væk af Gud, men rejses op
Jesus mætter mange. Ikke kun med mad til
maven, Jesus er livets brød.
Det mistede får. Jesus søger efter os for at
finde os, alle er værdifulde for ham
Teltet 1. I bibelen står der om Guds telt, det
sted hvor vi er sikre og er i ly og læ
Teltet 2. Guds telt er et specielt telt. Det
handler om Guds nærvær hos os
Jonas flygter, han ønsker ikke at gå den vej
Gud vil sende ham
Jonas og den store fisk. Jonas smides i havet –
men bliver redet.
Jonas lærer om Guds barmhjertighed, der er
stor mod alle mennesker.

Bibel henvisning
Esajas bog
Kap. 49 vers 15-16
Salmernes bog
Kap. 119 vers 89
Esajas bog
Kap. 43 vers 1
Apostlenes Gerninger
Kap. 1
Apostlenes Gerninger
Kap. 2
Salmernes bog
Kap. 27
Esajas bog
Kap. 42 vers 3
Johannes Evangeliet
Kap. 6 vers 35
Lukasevangeliet
Kap. 15 vers 4-7
Salmernes bog
Kap. 27 vers 5
Salmernes bog
Kap. 27 vers 5
Jonas bog
Kap 1
Jonas bog
Kap 2 og 3
Jonas bog
Kap 4

Sange vi synger
Tak gode Gud for
blomsterne du skabte

Ingen er som du

Jeg er tryg hos dig
Åh åh åh hvor Gud er god
mod mig.

Jesus lille lam jeg er
En dag er jeg trist og en
dag er jeg glad
Jesus du er døren.

For således elskede Gud
verden

