Victor, Sofia og alle de andre
Victor betyder vinder, og Sofia betyder
visdom. Begge er egenskaber, som vi al
le sammen gerne vil eje. I denne bog er
det navnene på to af de børn, vi møder i
mange af bogens små fortællinger. Alle de
andre er resten af familien og dens venner
foruden en del bibelske personer og en
kelte andre. Den gennemgående familie er
en helt almindelig familie med helt almin
delige problemer, glæder, sorger, oplevelser
og spørgsmål. Det er også en kristen fami
lie, som ønsker at leve med Gud og have Je
sus med i hverdagen med alt, hvad det in
debærer.

og kirkeårets gang. Det første er en følge
af, at mange af stykkerne knytter sig nært
til den hverdag, børnene selv oplever. Hen
sigten med det andet er at give børnene en
fortrolighed med årets gang i kirken. Der
er lagt vægt på at komme så vidt omkring
i den kristne tro som muligt. Bogen er for
søgt skrevet, så selv børn i førskolealderen
skulle kunne være med.
En del af andagterne er knyttet sammen
i kortere eller længere serier. Her får man
naturligvis det største udbytte ved at læse
sammenhængende – uden at det dog er
nødvendigt. De længste serier er angivet
under emneregisteret bag i bogen. Har
manbrug for en andagt om et bestemt te
ma, er der samlet nogle forslag i emnere
gisteret.

Denne bog er en gennemrevideret udgave
af “Med Jesus i familien”, som udkom for
25 år siden. I løbet af 25 år sker der en over
raskende stor forandring af børns sprog og
billedverden – og voksnes med for øvrigt.
Det har derfor været nødvendigt at gennem
skrive de fleste af andagterne med henblik
på at iklæde dem en nutidig sprogdragt. En
del af andagterne er helt nyskrevne.

Til hver andagt er der knyttet to spørgsmål.
Det første er for det meste et nemt spørgsmål
til de mindste børn. Det andet er mere be
regnet til samtale.

Om bogens opbygning skal siges, at den er
redigeret temmelig stramt ud fra både årets

Aalborg, juni 2012
Bente Graugaard Nielsen
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1. januar

Dage
fra Gud

Alle dagene var formet, før en eneste af dem
var kommet. (Sl 139,16)
Det sner. Stille, ganske stille, daler snefnug
gene ned fra himlen. Hvor er det smukt
med de store, hvide snefnug! Det er, som
om de danser en glædesdans i luften, før
de lægger sig til hvile på jorden. Himlen er
mørk, og det er koldt. Men det er ikke koldt
nok til, at snefnuggene bliver liggende ret
længe. Et øjeblik efter, at de har lagt sig på
jorden, smelter de bort.
Det er den første dag i det nye år. Som
snefnuggene daler ned fra himlen, vil da
gene i det nye år komme til os – som en
række gaver fra Guds Himmel. Og med da
gene vil det blive på samme måde som med
snefnuggene. Inden vi får set os om, er de
borte igen.
Hvordan mon dagene i det nye år vil
blive? Vi ved det ikke. Men Gud giver os
hver eneste dag, og Gud har en mening
med hver dag, han giver os. Hver dag vil

bringe noget godt. Mon også vi vil forstå at
bruge dagene til noget godt? Det håber vi.
Hvad mon dagene vil bringe? Hvor
erdet spændende! Noget kan vi selv be
stemme, men ikke alt. Én vigtig ting kan
vi bestemme: Om hver dag skal leves med
Gud.
Vi betragter snefnuggene, som stille da
ler forbi os. Der er ikke to af dem, der er
ens. Er det ikke fantastisk? Sådan er der
heller ikke to dage, der er ens. Hvor er det
spændende at leve! Tænk, at vi nu har fået
et nyt år, helt fuldt af dage. Det er ikke sik
kert, de alle sammen er lette dage, men de
er alle sammen fra Gud!
Kære Gud, tak for alle himlens smukke
snefnug! Og tak for alle dagene, der kom
mer til os fra dig!
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Kan vi selv bestemme alt, hvad der skal ske i det nye år?
Hvad er det for en vigtig ting, vi selv kan bestemme?

2. januar

Dagligt brød
Jeg er livets brød.
(Joh 6,48)
Har du tænkt på, hvordan det ville gå, hvis
du en dag lige pludselig sagde: “Nu gider
jeg ikke alt det der med at spise mere. Det
er jeg blevet træt af!”
Der ville nok ikke gå ret lang tid, før du
blev klogere. Maven ville snart give besked
om, at den ville have mad. Vi ved godt, at
vi har brug for at spise hver dag. Det skal
endda være sund mad, for at vi kan være
sunde og raske. Derfor har vi faste spiseti
der hver dag, og vi sørger for at spise alt
det, kroppen har brug for for at være sund.
På samme måde er det med troen på
Gud. Vores tro har også brug for mad, for
at den kan være stærk og sund. Troens
mad er ikke rugbrød, men det er Guds ord!
Guds ord fortæller os om Jesus, og Jesus
har vi brug for hver dag. Jesus har selv sagt:
“Jeg er livets brød.” Med det mener han, at
han er den mad, som troen skal leve af hver
eneste dag.

Vi hører Guds ord, når vi læser i Bibe
len eller i en andagtsbog. Troen kan ikke
leve uden at høre Guds ord. Vores mave
skulle nok gøre vrøvl, hvis vi kun spiste én
gang om ugen. Og sådan har vi også brug
for Jesus hver dag. Vi har brug for at tale
med ham og høre om ham. Det er derfor,
vi holder andagt.
Det er endda sådan, at det er endnu vigti
gere for os at få livets brød end at få rug
brød. Rugbrød kan alligevel ikke holde
kroppen i live altid. En dag dør den, selv
om den har fået den mad, den skal have.
Men det er anderledes med livets brød. Når
vi får det brød, skal vi leve til evig tid, siger
Jesus. Vores krop får mad for at kunne leve
en tid her på jorden. Men når vi får livets
brød, holder vi troen i live. Og så skal vi
leve evigt hos Gud derhjemme i Himlen
engang. Derfor skal vi ikke glemme livets
brød.
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Hvad er vigtigst, rugbrød eller Guds ord?
Hvorfor er det så vigtigt, at vi får Guds ord?

3. januar
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Min mor og mine brødre, det er dem,
der hører Guds ord. (Luk 8,21)

Der var en værre masse larm og halløj
uden for huset. En hel masse mennesker
skubbede til hinanden og ville ind. Hvad
foregik der? Forklaringen var den, at Jesus
var inde i huset, og alle ville hen og se ham.
Pludselig var der nogen, der råbte: “Din
mor og dine brødre står udenfor og vil se
dig! De kan bare ikke komme ind for alle
de mennesker.”
Så måtte Jesus jo se, om han kunne
komme ud til dem. Men først var der no
get, han ville sige. Han sagde: “Min mor og
mine brødre, det er dem, der hører Guds
ord og handler efter det.”
Det var selvfølgelig ikke for at gøre sin
mor ked af det. Men det var for at sige, at
han ville være som en bror for alle dem,
der gerne ville høre Gud til og lytte til hans
ord. På den måde er de kristne som én stor
familie. De har nemlig alle sammen Jesus

til bror. Jesus ønsker at være en bror i hver
eneste familie på jorden. Og det er godt at
have Jesus med i vores hjem.
Familien Henriksen boede i et hus i
udkanten af en by. Der var far og mor og
Sofia på 10, Anders på 8 og Victor på snart
5 år. Det var en ganske almindelig fami
lie. Børnene legede og sloges og græd og lo
akkurat ligesom andre børn. De var gode
til at skændes og gode til at hygge sig sam
men. Og én ting var de enige om: De ville
gerne have Jesus med i familien! Det gav
mange glæder, men også mange proble
mer.
I denne bog skal vi høre en hel masse
om, hvem Gud er, og hvem Jesus er. Og vi
skal lære nogle af dem at kende, som Bibe
len handler om. Men det vigtigste er, at bo
gen skal hjælpe os selv til at leve med Jesus
hver eneste dag.
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Hvem sagde Jesus, at hans mor og hans brødre var?
Hvordan kan vi have Jesus med i vores familie?

4. januar

Hør en hemmelighed!
Den hemmelighed, som har været skjult, er nu blevet
åbenbaret. (Kol 1,26)
“Skal jeg fortælle dig en hemmelighed?”
spurgte Sofia hviskende.
“Ja, hvad er det?” Louise så vældig
spændt ud.
“Nej, det er en hemmelighed, så jeg vil
ikke fortælle det,” sagde Sofia. Louise blev
sur. Først ville Sofia fortælle en hemme
lighed, og så ville hun ikke alligevel. Det
kunne hun ikke være bekendt.
Måske har du prøvet, at nogen har hvis
ket en hemmelighed i dit øre.
Gud havde også en hemmelighed en
gang. En dag fortalte han sin hemmelighed
til mennesker. Der var nogle, der lyttede,
men andre gjorde ikke. Den hemmelighed,
Gud havde, var hemmeligheden om Je
sus Kristus. Da Jesus gik omkring som en
mand i Israels land, var der mange, der tro
ede, at han bare var et almindeligt men

neske. Andre opdagede hemmeligheden
omham: at han var Guds Søn. Da han dø
de, troede mange, at det bare var enstak
kels mand, der døde. Andre opdagede
hemmeligheden: at det var Guds Søn, der
døde.
Nu er der gået mange år, siden Jesus dø
de. Nogle har slet ikke forstået, hvem Jesus
var. Andre har opdaget hemmeligheden
om Jesus: at Jesus Kristus kom til jorden
for at frelse syndere. Og nogle ved slet ik
ke, at Jesus opstod fra de døde og lever i
dag. Andre har opdaget hemmeligheden:
at han lever og vil være os rigtig nær, og
så denne dag!
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Prøv at fortælle de andre en hemmelighed.
Hvad er hemmeligheden om Jesus?

