HjemVejen for juniorer

Det er snyd!
snak
› Har I prøvet at fortryde noget og sige undskyld til
hinanden i familien?
› Kan I genfortælle historien om Jakobs snyderi?
› Blev Jakob og Esau venner igen?
(find svaret i 1 Mosebog 33)
bøn
Kære Gud
Tilgiv os, når vi snyder hinanden eller gør onde ting
mod hinanden. Hjælp os til at sige undskyld og tilgive,
så fællesskabet kan blive godt igen.
Tak, fordi du tilgiver os, når vi indrømmer det, vi har
gjort forkert.
Amen.

Prøv det
Jakob snød sin blinde far ved at lægge gedeskind på
sine arme og hals, så det føltes som Esaus.
Kan I mærke hvem der er hvem? Hvis I er mindst tre
personer, kan I prøve denne leg:
Vælg en person, som skal lukke øjnene. De andre skal nu
bytte pladser. Lad den ”blinde” føle på de andres arme
(eller hals / knæ / hår / albuer / ører) og gætte, hvem der
er hvem.

Snydepels
Jakob snød sin far ved at lægge
gedeskind på sine arme. Mon det
er derfor vi kalder en snyder for
en snydepels?

jakob bedrager esau 		
tekst		
1 Mos 27
Kernevers
Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind. (Sal 37,5)
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Kan I huske historien om Jakob, der snød sin bror,
Esau, og sin far, Isak, fordi der var noget, han ville have,
selvom det egentlig ikke var hans?
Jakobs plan var vild: Han skulle bilde sin far ind, at han
var Esau. Og det lykkedes faktisk, fordi hans gamle far
var blevet blind.
Men da det blev opdaget, gik det helt galt i familien.
Isak og Esau blev både rasende og ulykkelige. Og Esau
besluttede at slå sin bror ihjel, så Jakob måtte flygte.
Snyderiet ødelagde fælleskabet i familien.
Vi kan måske snyde hinanden, men vi kan ikke
snyde Gud. Han gennemskuer os altid. Det kan være
skræmmende at tænke på.
Men vi skal ikke være bange for at lade Gud se vores
synd og snyderi, for når vi indrømmer det, vil han
tilgive os det hele.

