Bibel-læsning og samtale i familiegrupperne
2. oplæg – Jesu fødsel
Forslag til indledende bøn på dansk og chin/burmesisk: (I må også meget gerne bede frit)
Almægtige Gud og skaber
Jesus Kristus, vor frelser og forløser
Livgiver Ånd, der er os ganske nær
Treenige Gud
Vi takker dig for dagen i dag og for fællesskabet her
Tak for vores kirke og alle som kommer dér.
Tak for alle dem, der er gået forud for os og alle dem, der kommer efter.
Tak for mangfoldighed, hjælp os til at tage imod den gave, vi er til hinanden.
Amen
Læs teksten højt på både burmesisk/chin og dansk:
Jesu fødsel;
Lukas 2:1-20
Matthæusevangeliet 1:18-2:12
Bed en kort bøn, f.eks.:
Kære Gud
Vi beder dig nu, berig os med dit hellige nærvær
Giv os ører at høre med og et hjerte, som opmærksomt forstår – giv os sprogører, så vi hører
det, du siger til os – igennem den anden.
Amen
Stilhed i 5-10 minutter, hvor man sidder og mediterer over bibelteksten
Start samtalen med at én fortæller børnene, hvad historierne handler om, helt kort og enkelt.
Til de voksne: Fortællingen om Jesu fødsel er fortællingen om Gud, der bliver menneske. Det
kaldes inkarnation. At Gud bliver ”kød” (carne er kød på latin). Det er vigtigt i kristendommen, at
Gud netop var menneske i Jesus, født som et lille barn og afhængig af andre menneskers omsorg,
præcis som andre børn. På den måde identificerer Gud sig med os mennesker igennem Jesus
Kristus.
Spørgsmål:
• Hvad er det vigtigste for dig i denne historie?
• Den handler jo mange mennesker; Josef, hyrderne, englene, de vise mænd, Kong Herodes,
Maria – og Jesusbarnet. Er der nogen af dem, du kan identificere dig med?
• Hvad er Josefs rolle? (læs evt. Matt. 2:13-15 og sammenlign med Matt. 1:20-21) Gud taler
til Josef igennem drømme. Hvad er det, Gud hjælper Josef med?
• Er der én af de to fødselshistorier, der taler mest til dig og hvorfor tror du, at det for det
meste er historien fra Lukas, vi læser i kirken juleaften?
Slut med at bede sammen, inddrag gerne børnene og dét, I har snakket om. I kan også bede
Fadervor sammen.
Ved spørgsmål kontakt Lone Møller-Hansen,
email lone@baptistkirken.dk, mobil 23474015 eller fastnet telefon 56 95 10 15

