
Kvinder i Bibelen

Side 20

Læs 1 Joh. 4,4

Maria Magdalene havde fået hjælp af Jesus, og nu levede hun med 
ham, som Herre i sit liv. Hvorfor bliver man nødt til at vælge mellem 
Jesus eller djævelen? 
Læs Matt 6,24

Hvad betyder det helt konkret i hverdagen at have Jesus, som Herre i 
sit liv?

Hvad er forskellen på at have Jesus og djævelen, som herre i sit liv?

Find det lodrette ord

Jesus siger: Frygt ikke, tro kun. Mark 5,36
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Side 2

Eva

Side 19

Maria  Magdalene

En leder kan læse Mark 16,1-7 højt samtidig med at følgende fi lm 
vises uden lyd: https://www.youtube.com/watch?v=3r5kAJvH8Ds

Hvorfor var Maria Magdalene og nogle andre kvinder på vej til 
Jesu grav?

Hvad talte kvinderne om på vejen ud til graven?

Hvad fandt de inde i graven?

Hvordan reagerede de på det, de så og hørte?
Læs Mark 16,8-11 og Joh 20,11-18

Hvem var den første, Jesus talte med efter, han var opstået fra de døde?

Hvornår gik det op for Maria Magdalene, hvem hun talte med?

Hvordan reagerer Maria Magdalene på, hvad Jesus fortæller hende?

Beretningerne i de to evangelier er ikke helt ens. 
Hvad skal vi mene om det?

Hvis I oplevede den samme ting, ville I så fortælle det på præcis den 
samme måde? Snak om det.

Hvor kendte Maria Magdalene Jesus fra? 
Læs svaret i Luk 8,1-3

Hvad er en dæmon?

Hvor kommer dæmoner fra? 
Læs Matt 12,22-30

Kan man være besat af en dæmon i dag?

Hvem er stærkest? Jesus eller djævelen og hans dæmoner? 
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Side 18

Maria 
Magdalene

Side 3

Eva

Eva var den første kvinde på jorden.

Hvor kom Eva fra? 
Hvis I ikke kender svaret, kan I læse det i 1 Mos. 2,21-22

Evas mand, Adam, var det allerførste menneske på jorden. 

Hvor kom han fra? 
Læs svaret i 1 Mos. 2,7.

Hvorfor skabte Gud Eva? 
Se svaret i 1 Mos. 2,18-20.

Læs 1 Mos. 3,1-24. I kan skiftes til at læse højt, læse højt sammen i 
kor eller læse hver for sig inde i jer selv.

Hvem talte gennem slangen?

Hvad bliver Eva lokket til at gøre? 

Hvorfor?

Beretningen om Adam og Eva er ikke en opdigtet historie, men 
sket i virkeligheden
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Side 4

Adam og Eva var ulydige mod Gud. Det er synd. Så den dag, da Eva 
og Adam spiste den forbudte frugt, kom synden ind i verden. Fordi 
de syndede, fødes alle mennesker som syndere. Synden går i arv helt 
fra Adam og Eva, og derfor kaldes den arvesynd. Det betyder, at selv 
helt små børn er syndere, selvom de ikke ser sådan ud. 

Kom med eksempler på, hvordan vi, som helt små, har synd i os.

Hvornår mærker du selv arvesynden?

Adam og Eva blev smidt ud af Edens Have. Hvorfor blev de det?

Hvad betyder straffen for dem?

Hvad betyder straffen for dig?

Før de blev smidt ud, lovede Gud at sende en frelser. 
Hvilket vers står det i?

Det var ét menneske, der fi k synden ind i verden. Men det var også ét 
menneske, der vandt over alt det onde, Jesus. Læs Rom 5,18-19

Hvad betyder det, der står i versene?

Hvordan kan Jesus ændre på det, som Adam og Eva gjorde?

Er det virkelig rigtigt, at bare fordi Adam og Eva syndede én gang, så 
går alle dem, der ikke har Jesus, som deres frelser, fortabt?

Hvordan kan vi undgå fortabelsen?

Jeg er opstandelsen og livet, den, der tro på mig, skal leve, om 
han end dør. Joh 11,25

Side 17

Den samaritanske kvinde

Løs krys-og-tværsen og fi nd kodeordet

Opgave: 
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Side 16

Var det forkert, at hun levede sammen med en mand, der ikke var 
hendes, og at hun tidligere havde haft 5 mænd? 
Læs 2 Mos 20,14.

Mange mennesker lever i dag sammen med en kæreste, og når det 
ikke længere går godt, fi nder man en ny at leve sammen med. Hvorfor 
er det forkert?

Jesus afslører altså for kvinden, at hun lever i synd. Hvorfor ville 
Jesus alligevel tale med kvinden?

Hvordan reagerer kvinden på, at hun er en synder?

Hvordan ville du reagere?

Hvordan reagerede mange af de andre samaritanere på det?

Hvordan skulle kvinden leve fra nu af?

Ville hun og du selv kunne leve uden at synde?

Hvis vi ikke kan leve uden at synde, hvorfor skal vi så prøve at lade 
være med at synde?

Bibelen siger: Kristus Jesus kom til verden for at frelse syn-
dere. 1 Tim 1,15b

Side 5

Eva

Find 5 fejl

Opgave: 
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Side 6

Enken i Sarepta

Side 15

Den samaritanske kvinde

Læs Joh 4,1-30 og 39-42. I kan læse det sammen to og to. Eller en 
leder kan læse det højt for jer alle.

Havde kvinden tidligere mødt Jesus?

Hvem begyndte samtalen ved brønden?

Hvad er Guds gave, som Jesus taler om i vers 10? 
Læs også Rom 6,23.

Hvordan vidste Jesus, hvordan kvinden levede sit liv?

Der er fl ere steder i Bibelen, hvor vi kan læse om, hvordan Jesus 
vidste alt om de mennesker, han var sammen med. 
Læs Matt 9,4a og 12,25.

Jesus ved også alt om dig og mig. 

Hvordan har du det med det?

Opgave: 
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Side 14

Den samaritan-
ske kvinde

Side 7

Enken i Sarepta

Læs 1 Kongebog 17,1-24. Læs den højt sammen. Eller lad en af lederne 
læse det højt for jer.

Denne beretning foregår for næsten 3000 år siden. Akab var konge 
i Israel. Han gjorde oprør mod Gud ved at dyrke afguder og indføre 
Baal-dyrkelse i Israel. Gud sendte profeten Elias til Kong Akab for 
at fortælle ham, at Gud ville straffe Kong Akab ved ikke at sende 
regn over Israel i fl ere år.
Derefter måtte Elias fl ygte ud i en kløft, hvor Gud sørgede for ham 
ved at lade ravne bringe ham mad og ved, at der var vand i en bæk. 
Men da bækken tørrede ud, sagde Gud til Elias, at han skulle tage 
ind til landsbyen Zarepta, hvor en enke ville tage sig af ham. 

Hvad bad Elias enken om?

Hvorfor var det et mærkeligt spørgsmål?

Elias havde en besked fra Gud til enken. Hvad var det?

Hvordan ville du reagere på sådan en besked?

Hvad ville du gøre, hvis du fi k den besked?

Hvordan gør Gud undere i dag?
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Side 8

Senere hjalp Elias igen enken. Hvordan?
Der er fl ere steder, hvor vi kan læse om andre mennesker, som var 
døde, men blev levende igen. 
Find navnene på dem i Joh 12,1 og Mark 16,6.

En af de personer, som døde og blev levende igen, var meget forskel-
lig fra alle de andre. Hvorfor?

Alle de andre måtte senere i livet endnu en gang ... men … lever stadig 
– ja, han lever i al evighed!

 

Hvorfor prøvede Elias ikke at fi nde mad selv for at klare sig?
Slå bibelversene op og tæl hen til det rigtige ord.
Eks. Matt 3.13-3. ord
Slå op i Matthæusevangelet kapitel 3 vers 13 og fi nd det 3. ord: Jesus

1) Mal 3.23 - 5. ord
2) Joh 12.38 - 14. ord
3) 1 Mos 1.1 - 4. ord
4) Luk 20.1 - 1. ord
5) 2 Kong 24.9 - 2. ord
6) Rom 11.26 - 6. ord
7) 1 Mos 2.21 - 13. ord

8) Matt 9.29 - 8. ord
9) Luk 20.1 - 1. ord
10) 1 Mos 1.1 - 4. ord
11) Joh 12.2 - 9. ord
12) Luk 11.30 - 1. ord
13) Joh 7.33 - 16. ord

Opgave: 

Opgave: 

Side 13

Maria – Jesu mor

Bibelen fortæller os ikke meget om Maria senere i hendes liv. Vi ved:

• At Josef og Maria måtte fl ygte til Egypten, da Jesus var lille, fordi 
Kong Herodes ville slå Jesus ihjel.

• Da faren var drevet over, fl yttede de tilbage til Nazaret.

• Maria var med i Jerusalem, da Jesus var 12 år, og han blev væk.

• Hun var med til det bryllup, hvor Jesus for første gang gjorde et 
under og forvandlede vand til vin.

• Maria var med, da Jesus blev korsfæstet.

• Og hun var sammen med Jesu disciple efter hans opstandelse.

Hvorfor skulle Marias søn dø?

Hvad betød det for Maria, at Jesus døde?
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Side 12

At Jesus skulle fødes var bestemt af Gud længe før, Gabriel mødte 
Maria. Gud havde planlagt en redningsaktion for at redde os men-
nesker. Læs Joh 3,17.

Maria fi k også andre børn. Find navnene på nogle af dem i Mark 6,3. 

Der var meget stor forskel på Jesus og hans søskende. Hvilken? 
Læs 1 Pet 2,22.

Opgave: 

Tænk, at have en bror, der ikke en eneste gang gør, siger eller 
tænker noget forkert. En bror, som aldrig gør noget uretfærdigt 

over for dig, men altid behandler andre godt og kærligt. 
Sådan var Jesus!

Side 9

Enken i Sarepta

Vandret:
1) Hvad kaldte kvinden Elias?
2) Hvor mange gange kastede Elias sig over den døde dreng?
3) Hvor kom Elias fra?
4) Kvinden, Elias mødte, var ikke gift men _____?
5) Hvad var kvinden ved at samle, da Elias mødte hende?

Lodret:
6) Hvad hed den bæk, som Elias slog sig ned ved?
7) Hvad ville kvinden bage?
8) Enken havde mel i en _______?
9) Hvor ville Herren, at Elias skulle gå hen, da bækken var tørret ud?
10) Hvilke slags fugle gav Elias mad?
11) Da Elias mødte enken, bad han om noget at ______?

Bibelen siger:
Intet er umuligt for Herren. 1 Mos 18,14a

Kast al jeres bekymring for ham, for han har omsorg for jer. 
1 Pet 5,7

Opgave: 
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Side 10

Maria – Jesu mor

Side 11

Maria – Jesu mor

I kan indlede aftenen med at se denne fi lm om Maria med tilhøren-
de sang:
Mary, did you know? 
https://www.youtube.com/watch?v=C1DZA_TdBBI
Teksten er her:
http://www.azlyrics.com/lyrics/clayaiken/marydidyouknow.html

Læs Luk 1,26-38. Piger og drenge kan skiftes til at læse et vers højt og 
rejse sig, mens de læser.
En helt almindelig pige i en lille landsby i Israel får pludselig en dag 
vendt op og ned på sit liv. Hun får helt uventet besøg.

Hvem kommer og besøger Maria?

Hvad er hendes første reaktion på besøget?

Hvordan reagerede hun bagefter?

Havde Maria gjort noget særligt for at gøre sig fortjent til at blive mor 
til Guds søn?

Hvordan kan Gud tale til os i dag?

Gud havde en plan med Marias liv. Hvordan fi nder du Guds plan med 
dit liv?

Maria var forlovet med Josef. Du kan læse om hans reaktion på Ga-
briels besked i Matt 1,19-25.

Hvordan havde Josef det med, at Maria pludselig var blevet gravid?

Hvad betyder ordet “jomfrufødsel”?

Hvordan kan vi og Josef tro på jomfrufødsel?

Hvad fi k Josef til at ændre mening?

Hvorfor skulle Jesus fødes? 
Læs svaret i Matt 1,21.


