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ER DU MED ?
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I år er overskriften for Børneoase:

GUD ER MED,

ER DU MED ?
Gud har været med lige siden de første mennesker blev skabt og indtil i 
dag. Hver dag og alle slags dage. Vi skal dykke ned i bibelhistorier, hvor 
Jesus er sammen med mennesker i forskellige situationer og lære om 
hvordan Helligånden er hos os i dag. Gud, Jesus og Helligånden er i et 
tæt fællesskab med hinanden. De kan ikke skilles ad, så hvor den ene er, 
der er de andre også. Og Gud har lovet, at han er med lige indtil verdens 
ende. Så Gud er med, er du med?

UGENS BIBELVERS:
”Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende” Matt. 28,20 

TEGNINGER: 
Frøken DOT 

OPSÆTNING
BUO

Velkommen til  
BørneOase 

online 2020



3



4

BIBELHISTORIE:

Jesus helbreder den spedalske; 
Mark. 1, 40-42

HUSK: 

I dagens historie får Jesus dyb medlidenhed med en spedalsk 
mand, som er både syg og ensom. Jesus rækker hånden ud og 
rører ved ham. Sådan er det også i dag. Jesus er sammen med 
os, når vi er syge, ensomme eller oplever andet, der er svært. 
Han har dyb medlidenhed med os og vil os det bedste. Når 
man har det svært, er Jesus med og vi kan bede ham om, at 
gøre os raske eller hjælpe os med det der er svært.

BØN:

Kære Gud
Tak fordi du er sammen med mig og hjælper mig. Hjælp mig 
til at huske, at du er der og at jeg altid kan bede dig om hjælp. 
Både for mig selv og for andre. Amen

DAG 1
Jesus er med, 

når det er svært
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”JEG ER MED JER ALLE DAGE INDTIL VERDENS ENDE” 
MATT. 28,20 



DAG 2
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BIBELHISTORIE:

Jesus er til bryllup i Kana;  
Johs. 2, 1-10

HUSK

I dagens historie er Jesus til fest. Hans mor Maria opdager, at 
værten godt kunne bruge noget hjælp og hun spørger Jesus, 
om han vil hjælpe. Det bliver det første under Jesus gør, da 
han forvandler vandet i krukkerne til vin. Det gør han både 
for at glæde værten, for at gøre godt imod gæsterne og for at 
vise, at han er Gud. Jesus er også sammen med os, når der 
er fest. Han er hos os, når det er en god dag og det føles som 
om, ingenting kan gå galt. Han glæder sig sammen med os på 
opturs-dage og nyder at se os være glade.

BØN:

Kære Gud
Tak for de dage, som bare er helt fantastiske. Mind mig om, at 
du ikke kun er der, når jeg har det svært, men at du også fester 
med og glæder dig over, når det hele bare kører derudaf. 

Jesus er med,
når der er fest
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”JEG ER MED JER ALLE DAGE INDTIL VERDENS ENDE” 
MATT. 28,20 



DAG 3
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BIBELHISTORIE 

Jesus lover at Helligånden kommer.  
Johs 14, 15-20 + 25-26.

HUSK

I dagens historie fortæller Jesus disciplene om Helligånden. 
Han vil selv tage tilbage til Gud, men Gud vil til gengæld sen-
de Helligånden. Disciplene kommer ikke til at kunne se Hel-
ligånden, men den vil bo i deres hjerter og minde dem om alt 
det, Jesus har fortalt dem. Det, som Jesus lover disciplene den 
dag, gælder også for os i dag. Helligånden vil bo i vores hjerter, 
hjælpe os og minde os om alt det, som Jesus har sagt. 

BØN

Kære Gud
Tak fordi du er med mig alle dage indtil verdens ende. Tak at 
du sendte Helligånden, så den kan hjælpe mig med at tro og 
med at huske, at du er der.  

Jesus er med, 
selvom vi ikke kan se ham
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”JEG ER MED JER ALLE DAGE INDTIL VERDENS ENDE” 
MATT. 28,20 



Her er plads til at tegne lige hvad du har mest lyst til
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T IL HØRE R
N AV N :

Tegn en tegning af dig selv, og skriv dit navn her på bagsiden. 
Så kan vi se hvem denne notesbog tilhører.

www.sommeroase.dk


