PSALTAREN - Den gode herden
Till ledaren
Hjälpmedel du kan använda:

Undervisningsförslag:

Flanellograf
Drama

Förklara och lär in Ps 23

Tips
Med i lektionen finns 4 sidor handledning. Gör kort av dem (se nedan) som exempelvis
numreras (sammanlagt 8 st). Finns det flera ledare, kan alla ta varsitt kort och berätta utifrån
korten psalm 23.
PSALTAREN
A. Introduktion
- ny bok
- psalmer och sånger 150 st
- kortaste ps.117 längsta ps. 119
- David har skrivit de flesta
- två lär vi oss
Men först: Vem är David?

PSALTAREN
B. Vem är David?
På flanellograf (gör en bakgrund av
ängar, vatten, träd, blommor , får)
David
1) Spelade harpa, sjöng, skrev sånger...
2) Var fåraherde, vaktade sin fars hjord
Herden: * tycker om fåren osv.
Fåren: * känner igen herdens röst osv.
3) Besegrade jätten Goliat
Sång; David vann seger över Goliat
4) Blev Israels kung
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PSALTAREN
C. Psalm 23 - den mest kända psalmen
- kallas herdepsalmen
- ämne; den gode herden
Vers 1-2:
Herren är min herde
mig skall intet fattas osv.
På flanellograf (samma bakgrund ...)
* En god herde för sina får på gröna ängar
och där det finns gott om vatten.
* Jesus som är vår gode herde vill också
göra detsamma för oss. Bibeln; Guds ord,
gudsttjänster och söndagsskolan är både
mat och vatten för oss.
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Gamla Testamentet
PSALTAREN; Poesi

Sång

//:Ditt ord
är mina fötters lykta
och ett ljus på min stig://
//:Du leder mig på alla mina vägar
Ditt ord det leder mig rätt://
//:Du leder mig på vägen
hem till himmelen
Ditt ord det leder mig rätt://

LEKTION:
Den gode herden
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Gamla Testamentet
PSALTAREN; Poesi

B

Uppgift: Rita öron till alla får.

LEKTION:
Den gode herden

PSALTAREN

DEN

GODE HERDEN

Alla fåren måste känna att jag är allas.
De litar på mig, för jag kallas... Vad då?

Gamla Testamentet
PSALTAREN; Poesi
LEKTION:
Den gode herden

DEN

C

Uppgift:
Skriv ditt namn på linjen i pratbubblan.
Rita öron till alla får.
Gör alla grässtrån där det finns en
nyckelpiga tydligare, så får du namnet
på vår gode herde.

PSALTAREN

GODE HERDEN

Alla fåren måste känna att jag är allas.
De litar på mig, för jag kallas... Vad då?

Den gode herden

Alla fåren måste känna att jag är allas.
De litar på mig, för jag kallas... Vad då?

PSALTAREN

MODELL

Gamla Testamentet
PSALTAREN; Poesi

B/C

Uppgift: Herden söker efter ett bra matställe
för sina får. Kan du hjälpa honom att hitta till
LEKTION:
grinden där det finns gott om gräs. Rita
Den gode herden
mera gräs på ängen då du hittat fram.

Den gode herden

- Psalm 23, Joh 10:11

PSALTAREN är en sångbok
med 150 sånger. De flesta
psalmer är skrivna av
herdepojken David.
Efter att han blivit kung
fortsatte David att skriva
många sånger. Den mest
kända är psalm 23.
Den kallas ”herdepsalmen”
och i den blir David själv ett
”lamm” som behöver hjälp. Nu
är Herren herde istället för
David och ”han leder sina får
till gröna
ängar
Minnesvers:
och till
vatten
där de
finner ro”.
När fara hotar ger Herren ett säkert skydd.
David kom ihåg hur han en gång med risk för
PSALM 23
sitt eget liv skyddat sin
Herren är min herde,
fars hjordar, för
mig skall intet fattas.
både lejon och björn.
Han låter mig vila på gröna ängar,
Också Jesus
han för mig till vatten
berättar för oss i
där jag finner ro.
evangeliet om ”den
Han vederkvicker min själ,
gode herden, som
han leder mig på rätta vägar
ger sitt liv för
för sitt namns skull.
fåren”.
Om jag än vandrar i dödsskuggans dal
fruktar jag intet ont, ty du är med mig.
Din käpp och stav, de tröstar mig.
Du dukar för mig ett bord
i mina ovänners åsyn.
Du smörjer mitt huvud med olja
och låter min bägare flöda över
Idel godhet och nåd skall följa mig
i alla mina livsdagar,
och jag skall bo i Herrens hus
evinnerligen.

Text:
Ps
119:105

Ps. 23
Musik:

Okänd

/:Ditt ord
är mina fötters lykta
och ett ljus på min stig:/
/:Du leder mig på alla mina vägar
Ditt ord det leder mig rätt:/
/:Du leder mig på vägen
hem till himmelen
Ditt ord det leder mig rätt:/

PSALTAREN
A. Introduktion
- ny bok
- psalmer och sånger 150 st
- kortaste Ps 117, längsta Ps 119
- David har skrivit de flesta
- två lär vi oss, Ps 23 och 119:105 (sången)
Men först: Vem är David?

PSALTAREN
B. Vem är David?
På flanellograf (gör en bakgrund av ängar, vatten, träd, blommor, får)
David 1) Spelade harpa, sjöng och skrev sånger
2) Var fåraherde, vaktade sin fars hjord
Herden:

- tycker om fåren
- är en god herde
- vakar över fåren
- går före och visar vägen
- med käppen jagar han bort vilddjuren
- med staven leder han fåren
- med stavens krok drar han upp får som ramlat

Fåren:

- känner igen herdens röst
- lyssnar till honom
- följer honom
- är trygga med sin herde

3) Besegrade jätten Goliat
Sång; David vann seger över Goliat
4) Blev Israels kung

PSALTAREN
C. Psalm 23
- den mest kända psalmen
- kallas herdepsalmen
- ämne; den gode herden

Vers 1-2:
Herren är min herde,
mig skall intet fattas.
Han låter mig vila på gröna ängar,
han för mig till vatten där jag finner ro.

och en familj)

På flanellograf (samma bakgrund som föregående + Jesus

* En god herde för sina får på gröna ängar och
där det finns gott om vatten.
* Jesus som är vår gode herde vill också göra
detsamma för oss.
Bibeln; Guds ord - gröna ängar
Jesus - släcker vår törst (Joh 4:14)

PSALTAREN
C. Psalm 23 forts.

Vers 3:Han vederkvicker min själ,
han leder mig på rätta vägar
för sitt namns skull.

Om vi ”äter” den mat Jesus bjuder oss, blir vi vederkvickta (mår
bra, glada, osv.)

OH-film med vägen genom livet (finns med i lektionen)
- Jesus går före och visar vägen (t.ex genom att ha en liten
Jesus-bild på en pekpinne / eller visa vägen med vattenlöslig
röd OH-tusch)

- Många vägskäl
* egen vilja (det leder oss ibland fel)
* Jesus vill leda oss rätt
* det är bäst att lyda och följa herden
Fråga: Hur kan vi lära känna igen Jesu röst?
* samvetet (ge exempel)
* bönen
* läsa bibeln
* ssk
Sång: Ditt ord är mina fötters lykta...

PSALTAREN

C. Psalm 23 forts.

PSALTAREN
C. Psalm 23 forts.

Vers 5:Du dukar för mig ett bord
i mina ovänners åsyn.
Du smörjer mitt huvud med olja
och låter min bägare flöda över.

ser på)

* Alla kommer fram till det dukade bordet och Jesus
(utklädd) delar ut åt var och en
* Bilderna (från Predikaren) ”fröken Osanning”, ”herr Dåliga
Vanor” och ”herr Negativ” är ovännerna (lite på sidan och

(en munsbit)

...ovänners åsyn
* Duka ett bord på förhand med saft (små glas) och bullar

Vers 4:Om jag än vandrar
i dödsskuggans dal,
fruktar jag intet ont,
ty du är med mig.
Din käpp och stav, de tröstar mig.

På flanellograf ¤(Job och hans tre vänner)
...i dödsskuggans dal
* Påminn om hur Job gick genom dödsskuggans dal
¤(En säng, ett sjukt barn och Jesus)

* Vi kan också ha det svårt ibland men glöm inte att Jesus
aldrig lämnar oss
Visa upp en käpp och en stav
...käpp och stav
- käppen - håller undan farorna
- staven - lyfter upp mig när jag faller

...smörjer mitt huvud
* Hebr. 1:9 ...smort dig (Jesus) med glädjens olja.
* Jesus går runt, välsignar och sätter lite parfym på var
och en
...flödar över
* efter detta flödar man över av glädje och tacksamhet till
Jesus

PSALTAREN
C. Psalm 23 forts.

Vers 6:Idel godhet och nåd skall följa mig
i alla mina livsdagar,
och jag skall bo i Herrens hus
evinnerligen.

...godhet och nåd
* Psaltaren - visa Modellen om ”Den gode herden”
...bo i Herrens hus
* Efesierbrevet - visa Modellen om ”Himla-arvet”

PSALTAREN
D. Slutord
- psalm 23 - läs då och då
- A och O i ditt liv
- följer vi Ps 23 - mår vi bra

Gamla Testamentet
PSALTAREN; Poesi

Tillbehör

Uppgift: Kan
kopieras till OH-film

LEKTION:
Den gode herden

Ovännerna
Dödsskuggans dal
(Job)

Vår herde
Jesus
Gröna ängar
och vatten

