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Ingredienser til andagt: ”Jul og gaver” 

V Sang ”Det er en helt speciel magi’ nr. 24” 
V Inspiration 
V Andagtsgruppesnak om tankestarteren 
V Check ud runde 
V Fadervor 
V Evt. sang ”Hvis du gir en lille del’ nr. 41” 

 

Inspiration til intro 
Jesus blev født som et menneske ligesom os. Han blev født i en stal uden fint babytøj og 
legetøj, for Gud ville gerne vise os alle, at han er med os i øjenhøjde og ikke ligesom en rig 
konge, som ikke modtager opkald fra almindelige borgere. Se filmen via QR-koden på 
tankestarteren, som viser, hvordan Jesu fødsel kunne have set ud i 2017. Her bliver barnet 
født på et motorvejstoilet uden lægehjælp og blandt almindelige folk. 
 
Gud gav os den største julegave, da han lod Jesus føde på jorden. Jesus kom nemlig til jorden, 
for at fortælle, at Gud elsker os lige meget, hvem vi er, og selvom vi hele tiden laver fejl. Når 
vi holder jul, husker vi Guds gave til os, og vi giver også selv gaver. Men hvad er det for nogle 
gaver vi giver? Jo bøger, computerspil, strikkede sokker, øreringe og alt muligt andet. Der sker 
bare også noget andet den aften, og faktisk hele tiden, hvis man lægger mærke til det. 
 
For, hvis Jesus gav sig selv – ja, han ofrede sig på korset og døde for os – så må vi jo også 
takke ham? Det gør vi ved gaver. Gaver af godhed og kærlighed. Når vi mødes juleaften og er 
nærværende ved hinanden 
 

Spørgsmål til ”Jul og gaver” 
V Hvad er det bedste ved juleaften? 
V Hvordan er det at give en gave? 
V Hvilken gave vil du helst have? 
V Hvilken gave har vi fået af Gud? 
V Hvad vil du ønske dig af Gud i dag? 

 
Check ud 
Efter I har haft en god samtale om de billeder og spørgsmål, som er på tankestarteren, kan I 
lave en ’check ud’ runde, hvor hver person siger ”Jeg checker ud med, at den bedste gave 
er…”. 


