
 

Palmesøndag 

 

Finn gjerne frem litt frukt/smoothie el som dere kan kose dere med mens dere snakker sammen om 
spørsmålene under 

Snakk sammen 

Undervisningen i dag tok utgangspunkt i Lukas 19,28-38 

Snakk sammen om disse spørsmålene 

- Har du noen du heier på eller noen du ser opp til ? 
- Hva er du takknemlig for hos de andre i familien din? Si gjerne en ting til hver enkelt om hva 

dere setter pris på. 
- Hva vil det si at Jesus er Kongen vår?  
- Hvilke andre måter kan vi lovprise eller vise vår takknemlighet til Jesus på? 

 

Lær sammen 

Allerede i Det gamle testamentet står det om det som skulle skje da Jesus kom ridende på et esel.  

I dag kan vi lære oss bibelverset fra Sakarja 9,9 også for å minne hverandre på at Gud er trofast og 
holder løftene sine. Han hadde en plan for hva som skulle skje i påsken. 

Dere kan si verset høyt sammen, evt kan dere skrive ned et og et ord på post it lapper og sette etter 
hverandre. Deretter kan man ta bort en og en lapp og se hvor mange ord av verset dere klarer å 
huske utenat. Det viktigste er at vi minner hverandre på at det Gud har sagt, det vil han også gjøre. 

Sakarja 9,9; 

«Se din konge kommer til deg, 

Rettferdig og rik på seier, 

fattig er han og rir på et esel, på en eselfole.» 

 

 



Be sammen 

Sett inn hverandres navn i de åpne feltene:  

Kjære Jesus. Takk for at du har gode tanker for ____, fredstanker og ikke ulykkestanker. Takk at du gir 
____ fremtid og håp. Amen. 

Hermebønn: 

En i familien ber en setning om gangen, og de andre gjentar det som blir sagt. Start gjerne bønnen 

med å takke Jesus for at Han vil være Kongen vår. 

(Bønneideene er hentet fra Input. Input er en samtaleboks laget av Awana og Frikirken. Mer info og 

kjøp av boksen finner du på https://www.awana.no/awana-familie/ ) 

 

Gjør sammen 

Sett på en lovsang dere liker godt og lag gjerne en lovsangsdans til sangen. 

Eksempler på sanger;  

-Jesus er Kongen min 

 -Hvorfor valgte du en eselfole, Jesus? 

-Redningsmann 

-Majestet, Konge i evighet 

 


