
Jeg er Alfa og Omega, 
siger Gud Herren, han, 
som er, og som var, 

og som kommer, den Almæg-
tige.   Åb 1,8

Tænk over, hvad det 
vers betyder. Slå det 

evt. op og find ud af, hvad de 
græske bogstaver betyder.

Og alle, der hørte det, 
undrede sig over, 
hvad hyrderne fortalte 

dem.   Luk 2,18

Hyrderne havde hørt en 
nyhed så stor, at de bare 

måtte dele den. Kan du forstå, 
at folk undrede sig over det, 
de fortalte om barnet?

Og se, stjernen, som 
de havde set gå op, 
gik foran dem, indtil 

den stod stille over det sted, 
hvor barnet var.   Matt 1,9

Er der noget, der i dag 
kan lyse og viser vej for 

os? Lav en stjerne og hæng 
den op derhjemme.

Men Maria gemte alle 
disse ord i sit hjerte 
og grundede over 

dem.   Luk 2,19

Er der nogle særlige 
ord fra Bibelen, som du 

vil tænke over og huske på i 
dag? Lav noget kreativt med 
de bibelvers og hæng det op.

Se, jomfruen skal bli-
ve med barn og føde 
en søn, og de skal give 

ham navnet Immanuel – det 
betyder: Gud med os.   
Matt 1,23

Ved du, hvad dit navn 
betyder? Ellers prøv at 

finde ud af det i dag.

Dette byder jeg jer, at 
I skal elske hinanden.   
Joh 15,17

Gud sendte sin søn, 
fordi han elsker os. 

Hvornår synes du, det er let - 
og svært - at elske andre? Er 
dem, du er tættest på, nogle 
gange de sværeste at elske?

Man skal kalde ham 
Underfuld Rådgiver, 
Vældig Gud, Evigheds 

Fader, Freds Fyrste.   Es 9,5

Hvordan synes du, de 
ord passer på Jesus?

Er der en af de fire beteg-
nelser, som du synes særligt 
godt om?

Men for Gud er alting 
muligt.   Matt 19,26

Er det ikke vildt at tæn-
ke på? I hvilke situatio-

ner synes du, det er svært at 
stole på? Prøv at nævne nogle 
gange, hvor du har syntes, at 
det bibelvers gav supergod 
mening. Skriv dem ned.

Da Josef var vågnet op 
af søvnen, gjorde han, 
som Herrens engel 

havde befalet ham, og tog 
hende til sig som sin hustru.   
Matt 1,24

Tror du, det var nemt 
for Josef? Hvordan ville 

du have reageret på en drøm?

Se, din konge 
kommer til dig.   
Matt 21,5

Sæt ord på, hvad det 
betyder for dig, at Jesus 

er konge i dag.
Hvordan ville du tage imod en 
konge i dag?

Men englen sagde til 
dem: »Frygt ikke! Se, 
jeg forkynder jer en 

stor glæde, som skal være for 
hele folket«.   Luk 2,10

Prøv om du kan glæde 
nogen i dag. Det kan 

være en praktisk ting, eller 
også en venlig bemærkning.

Gå derfor hen og gør 
alle folkeslagene til 
mine disciple, idet I 

døber dem i Faderens og Søn-
nens og Helligåndens navn.   
Matt 28,19

Er det noget, du kan 
være med til? Hvordan 

kan du gøre det her i ferien?



Bibelvers i aktion-julekalender

Herren er med dig, du 
benådede.   Luk 1,29

Ordene er til Maria, 
men de gælder også  

os i dag. Sig tak til Gud, 
fordi han altid er med dig.  

Prøv at lave en one line 
art-tegning af det, der falder 

dig ind, når du tænker på det.

Så vendte hyrderne 
tilbage og priste og 
lovede Gud for alt, 

hvad de havde hørt og set, 
sådan som det var blevet sagt 

til dem.   Luk 2,20

Er der noget, du særligt
kan takke Gud for i dag?
Lav julekort til en, du holder af.

Da de så stjernen, var 
deres glæde meget 
stor. Og de gik ind 
i huset og [...] faldt ned og 

tilbad det, og de [...] frembar 
gaver til det, guld, røgelse og 

myrra.   Matt 1,10

Hvordan kan du i dag 
give en gave til Jesus?

Og med ét var der 
sammen med englen 

en himmelsk hærska-
re, som lovpriste Gud og sang: 
Ære være Gud i det højeste og 

på jorden!   Luk 2,13

Hvordan kan du ære Gud?
Prøv at ære din far/mor 

ved at hjælpe med noget i dag.

Da viste Herrens engel
sig for ham i en drøm og

sagde: »Josef, Davids
søn, vær ikke bange for at  tage 
Maria til dig som hustru; for det 
barn, hun venter, er undfanget 

ved Helligånden.«   Matt 1,20

Hvad kan du gøre, når 
du bliver bange?

Og se, jeg er med jer 
alle dage, indtil ver-

dens ende.   Luk 28,20

Jesus er med os alle 
dage! Er der særlige 

dage eller tidspunkter, hvor du 
er glad for, at han er med dig?

Fortæl nogen i dag, at du vil 
være med dem.

Hun fødte sin søn, den
førstefødte, og svøbte 
ham og lagde ham i en
krybbe, for der var ikke plads 

til dem i herberget.   Luk 2,7

Kender du steder, hvor 
der ikke er plads til Je-
sus? Hvordan gør man plads 
til ham - eller fx flygtninge?

Din trofasthed varer i 
slægt efter slægt.   

Sl 119,90

Wow, Gud var med 
Maria og Josef for mega-

mange år siden, og han lover 
at være med dig også!

I dag kan du ringe eller skrive til 
en, du vil være trofast over for.

Hun skal føde en søn, 
og du skal give ham 

navnet Jesus; for han 
skal frelse sit folk fra deres 

synder.   Matt 1,21

Har mennesker i dag
også brug for at blive

frelst? Tænk tilbage på de
gange, hvor du er blevet reddet.

Jeg ved, hvilke planer 
jeg har lagt for jer, 

siger Herren, planer 
om lykke, ikke om ulykke, om 

at give jer en fremtid og et 
håb.   Jer 29,11

Gud havde en plan med
Jesus og har en for dig. 
Tænk over Guds plan for dig.

Lad os gå ind til 
Betlehem og se det, 
som er sket, og som 

Herren har forkyndt os.
Luk 2,15

Hvor kan vi i dag gå 
hen for at se Jesus? 

Prøv at finde steder, hvor du 
kan se det, der er blevet sagt.

For vi har set hans 
stjerne gå op og er 

kommet for at tilbe-
de ham.   Matt 2,2

I dag må vi også 
tilbede og takke ham. 

Prøv at sige tak for tre ting til 
Gud - og for fem ting til andre 

mennesker i dag.


