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Hey Kongefar 
(samling 4)

ET MADMIRAKEL

Flere end 10 mennesker -

Flere end 50 mennesker -

Flere end 100 mennesker -

Flere end 1000 mennesker -

5000 mennesker var kommet for at høre Jesus tale, og de blev hos ham, til 
det blev sent. Og da det var ved spisetid, lyttede de endnu til Jesus.

Jesu venner sagde: “Lad os bede folk om at tage hjem nu. De må se at finde 
et sted at spise.”

“De behøver ikke at bryde op nu,” sagde Jesus.

“Jamen, vi har ikke nogen penge til at købe mad til dem for,” sagde Filip.

“Det er sandt,” sagde Andreas,

“og jeg kender kun én, som har bragt mad med, og det er en lille dreng, som 
kun har fem brød og to fisk. Det er jo ikke nok til 5000 sultne mennesker.”

Men Jesus sagde: “Bed folk om at sætte sig ned,” og straks satte alle sig i det 
bløde græs, og Jesus tog de fem brød og de to fisk, og han bad og takkede 
Gud for føden -

og så begyndte hans venner at dele maden ud til de mange ventende.

Og nu var der ikke længere kun fem brød og to fisk -

der var masser af brød og fisk, rigeligt til alle. hver især fik så meget at spi-
se, som de ønskede.” 

Fra fjende til ven 
(samling 2)

JOSEF REDDER SIN FAMILIE

Man skulle tro, at Josef, der nu var blevet kornminister i Egypten, ville 
hævne sig på sine brødre, da han efter mange år mødte dem igen. De havde 
trods alt smidt ham i en brønd, solgt ham til egyptiske købmænd og fortalt 
deres far, at han var slået ihjel af vilde dyr. Men hør lige her:

I de syv gode år hjalp Josef nu egypterne med at samle korn og mad sam-
men. Når så de syv magre år kom, ville der være rigeligt i forrådskamrene.

I de andre lande havde man ikke samlet i lade, og folk begyndte at sulte. 
Heller ikke Josefs familie havde nok at spise, så Josefs far sendte sine søn-
ner til Egypten for at købe mad.

Da brødrene ankom til Egypten, gik de til Josef og bøjede sig for ham. De 
vidste ikke, han var deres bror.

Men Josef genkendte dem og solgte noget korn til dem i store sække. Og så 
rejste brødrene hjem.

Ikke længe efter måtte de rejse tilbage for at købe mere korn.

Og igen bøjede brødrene sig for Josef.

Denne gang sagde Josef til dem, at han var deres bror.

Brødrene blev bange!

Men Josef sagde: “Vær ikke bange. I ville mig det ondt, men Gud havde en 
særlig plan med mig og vendte ondt til godt.”

Så kyssede Josef alle sine brødre, og de tog hjem og fortalte deres far, hvad 
der var sket.

Jacob blev lykkelig, da han hørte, at Josef var i live, og hele familien flyttede 
til Egypten.” 

Alle børns bibel - det største for de mindste, genfortalt af Johannes Møllehave,Forlaget Sesam, 2006, s. 86-91
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Helt klart 
(samling 8)

SYNDERINDEN 

Mens Jesus sad og underviste på tempelpladsen, kom en gruppe mænd 
hen og smed en kvinde foran ham. Hendes tøj var i uorden og i hænderne 
havde mændene nogle store sten.

En af mændene sagde til Jesus: “Denne kvinde er grebet på fersk gerning 
sammen med en anden mand end hendes egen. Loven siger at vi skal stene 
hende. Men hvad siger du?”

Manden kastede sin sten op i hånden og greb den igen, mens han stirrede 
på Jesus og kvinden krympede sig ved hans fødder. 

Jesus svarede ham ikke, i stedet bøjede han sig ned og tegnede med en 
finger i sandet. Rundt om ham stod de urolige mænd med deres sten, klar 
til at kaste dem på kvinden. De blev ved med at spørge ham, indtil han 
alligevel svarede.

“Den af jer, der aldrig har gjort noget forkert, skal kaste den første sten!”

Mere sagde han ikke, men det var nok. Mændene så på hinanden, inden de 
én for én gik deres vej og lod kvinden blive alene tilbage med Jesus.

“Hvor blev de af?” spurgte Jesus kvinden, da de allesammen var gået deres 
vej, “Var der ingen der længere ville stene og dømme dig?”

Hun så skræmt op på Jesus og svarede: “Nej, ingen.”

“Jeg vil heller ikke dømme dig,” sagde Jesus. “Gå nu, og synd ikke mere.” 

Sammensat 
(samling 6)

JESUS VASKER DISCIPLENES FØDDER

Om aftenen var de alle samlede i salen.

Jesus så på sine venner og sagde: “I skulle bare vide, hvor jeg har længtes 
efter at spise påskemåltid med jer.”

Jesus tog sin kappe af og bandt et håndklæde om livet. Så gik han hen til 
vandfadet og hældte vand op fra en krukke.

Han stillede vandfadet på gulvet og sagde til Johannes: “Kom, Johannes, så 
skal jeg vaske dine fødder.”

Johannes og de andre disciple så forbavsede på Jesus. Ville Jesus til at vaske 
deres fødder? Han var endda deres leder og lærer.

Men ingen sagde noget, og Jesus vaskede deres fødder.

Til sidst blev det Peters tur. Men han ville ikke.

Han sagde: “Aldrig nogensinde skal du vaske mine fødder!”

Jesus svarede: “Hvis jeg ikke må vaske dine fødder, hører du ikke sammen 
med mig.”

Da sagde Peter: “Herre, så vask ikke bare fødderne, men også hænderne og 
hovedet.”

Men Jesus sagde: “Det er nok, hvis jeg vasker dine fødder.”

Jesus vaskede Peters fødder og tørrede dem med håndklædet, som han 
havde om livet.

Da han var færdig, så han på disciplene og sagde: “Forstår I, hvorfor jeg 
vaskede jeres fødder?”

Disciplene rystede på hovedet.

Jesus fortsatte: “Jeg har vist jer, hvordan I skal være mod hinanden. Jeg er 
jeres Herre, men har alligevel vasket jeres fødder. Så skal I også vaske hin-
andens fødder. Den ene er ikke finere end den anden. Tag jer af hinanden, 
og hjælp den, der har brug for hjælp.”

Så tog han sin kappe på igen og sagde: “Kom, nu skal vi spise sammen.” 

 Bibelen for børn, Anna Marie og Erik Ågård, Religionspædagogisk forlag, 2002, s. 204-205 Johannesevangeliet 8, 1-11
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Gå med styrken 
(samling 10)

DAVID OG GOLIAT

Filistrene var fjender af Guds folk. De sendte en hær for at kæmpe mod 
kong Sauls hær. En kæmpe ved navn Goliat trådte frem.

“Lad jeres bedste soldat slås imod mig! Hvis han vinder over mig, vil vi 
være jeres slaver!” brølede han.

Kong Sauls soldater var bange. De turde ikke slås med kæmpen.

Samtidig skulle David bringe mad til sine brødre. De var soldater i kong 
Sauls hær. Da David nåede lejren, fik han øje på Goliat. David hørte Goliats 
udfordring.

“Jeg er ikke bange for at slås med kæmpen,” sagde David.

Kong Saul sendte bud efter David

“Du kan ikke kæmpe mod Goliat. Du er for lille.”

Men David svarede: “Gud vil hjælpe mig.”

Kong Saul gav David en rustning, men den var for stor og tung.

“Det duer ikke til mig,” sagde han.

I stedet gik han ned til en lille bæk, og han fandt fem glatte sten. Dem tog 
han med, da han skulle slås mod Goliat. 

Kæmpen lo ad ham, men David var ligeglad. Han sagde: “Du kommer med 
sværd og spyd imod mig, men jeg kommer i Guds navn.”

David lagde en sten i sin slynge og løb frem mod kæmpen. Så slyngede han 
stenen mod Goliat. Stenen ramte Goliat midt i panden, og kæmpen faldt 
om.

Da filistrene så, at deres helt var død, flygtede de.

David blev sit folks helt.” 

Alle børns bibel - genfortalt af Johannes Møllehave, forlaget Sesam, 2006, s. 173-180


