
Engle

Klip denne store plade ud, som de små 
kategorikort kan lægge på. 
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Mens Jakob sover op af en 
sten, drømmer han om noget 
helt fantastisk. Der er engle, 
der går op og ned af en stige, 
og han hører Gud sige, at han 
altid vil passe på ham. Jakob 
bliver glad og rejser videre. 
Slå et ekstra slag. 1 Mos 28

Daniel bliver sendt ned i en 
hule med farlige løver, fordi 
han tror på Gud. Gud sender en 
engel ned til ham og lukker 
løvernes gab, så de ikke spiser 
ham. Kravl ned under bordet 
(hulen) og vent en omgang. 
Dan 3

Gud sendte en engel til Maria, 
som fortalte hende, at hun skulle 
føde Guds søn, Jesus. Barnet 
skulle noget helt særligt - frelse 
verden. Det er derfor, vi fejrer 
jul. Vent en omgang, mens du 
synger det første vers af Et 
barn er født. Luk 1

En engel kom til præsten Zakarias 
og fortalte, at han skulle være far 
til et barn, som han skulle give 
navnet Johannes. Zakarias kunne 
ikke tro det, og derfor gjorde Gud 
ham stum, indtil Johannes var 
blevet født og havde fået sit navn. 
Vent en omgang, mens du er 
”stum”. Luk 1

Josefs kæreste, Maria, har 
fortalt, at hun skal føde Guds 
søn. Josef ved ikke, hvad han 
skal tro, så Gud sender en 
engel til ham og beder ham om 
at passe godt på Maria og det 
lille barn. Det lover Josef. Slå 
et ekstra slag. Matt 1

Peter sidder i fængsel, fordi 
han har fortalt om sin ven 
Jesus. Gud hjælper ham og 
sender en engle til fængslet, 
der får ham ud fra 
fangeskabet. Slå et slag, så 
du skynder dig væk. ApG 12

Der var nogle hyrder, der 
passede får ude på marken. 
Pludselig er der engle på himlen. 
De synger og fortæller, at en 
frelser er født i Betlehem, og 
hyrderne skal gå hen og besøge 
barnet. Ryk 4 felter frem. 
Luk 2

Jesus er blevet lagt i en grav. 
Men en engel kommer og 
flytter stenen væk. For Jesus 
er ikke mere i graven. Han er 
stået op og blevet levende igen. 
Gå 6 felter frem, fordi du 
gerne vil fortælle det til 
andre. Matt 28
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Engle betyder Guds 
sendebud, som Gud sender 
til menneskerne i Bibelen 
for at hjælpe dem. Ryk 1 
felt frem, så det kan 
hjælpe dig i mål.

En engel fortæller Gideon, 
at Gud er med han, og at Gud 
vil bruge Gideon til at redde 
hans folk. Slå et ekstra slag, 
så Gideon kan komme i gang 
med at blive brugt af Gud. 
Dom 6 

Jesus fastede 40 dage i 
Ørkenen og blev fristet af 
Djævelen. Men Jesus lod sig 
ikke friste af ham. Der var 
engle, som sørgede for Jesus. 
Matt 4

Englene sang: ”Frygt ikke! Se, 
jeg forkynder jer en stor 
glæde, som skal være for 
hele folket: I dag er der født 
jer en frelser i Davids by; 
han er Kristus, Herren.” Vent 
en omgang, mens du lytter til 
det smukke englekor. Luk 2 


