Halleluja! Herren vor Gud, den
Almægtige har taget magten,
lad os juble og lovprise ham

Jesu undere

Brylluppet i Kana
Fold en papirkop
Du skal bruge et stykke kvadratisk papir 29,5 x 29,5
cm. Det passer med et A3 ark, som man klipper lidt
af. Det er bedst at bruge et hvidt ark, da kulørt papir
kan smitte af, når det bliver vådt.

Hjælpemiddel 2:
Leg med papir

%

Krukker med vand – 1 Kong 18
Du skal bruge et stykke kvadratisk papir 29,5 x 29,5 cm.
Det passer med et A3 ark, som
1 Fold papiret fra hjørne
til hjørne

(Åb 19, 6b-7a.).

Kreativ forkyndelse for børn

Man kan fylde krukken med vand og hælde det ud
igen. Men da den er af papir, kan man ikke lade vandet være i ret længe, og man kan heller ikke bruge
den ret mange gange.
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3 Fold den øverste snip ned

Ideboks
Mit Fadervor
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Tag udgangspunkt i dagen
bøn og brug bilagsarkene
dervor s. 84-90.

Et forsøg
4 Vend modellen
og fold den anden
spids op til
vandret

2 Fold den ene spids
op vandret
5 Fold den anden
snip nedover. Giv
krukken facon

Hentet fra
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Hæld vand på et bål flere
ge. Brug evt. krukken af p
Mon bålet kan tændes?

Fadervor og billeder

Bed Fadervor langsomt m
pause efter hver bøn. Sæt
leder på hver enkelt bøn in
hovedet, så det bliver Fad
i billeder. Derved kan man
gå, at det bliver en remse.

Billede

Tegn et billede med titlen:
an Guds trone.

