11.2

Påske

Joh 18,1-14; 19,17-30; 20,1-10

Baggrundsstof

Farisæerne og de skriftkloge har taget
beslutningen om, at Jesus må dø. Jesus
har været sammen med sine disciple til
påskemåltidet den sidste aften før påskefejringen (skærtorsdag aften). Sammen går de over i Getsemane have for
at bede (Matt 26,36). Jesus véd, hvad
der skal ske.
Vanskelige ord

Discipel: En person, som har stået i lære
hos Jesus og fulgt ham.
Sange fra Syng med

47. Åh, åh. åh, åh.
99. Det forkerte jeg har lavet.
101. På Golgata stod der et kors.
159. For så højt har Gud elsket verden.
(”Lille sang” side 50-54).
Hjælpemidler

En tavle eller et stykke karton at tegne
på (Idébank side 211).
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Tekstgennemgang

Genfortæl beretningen – der er rimelig
meget stof, så vælg evt. ud, hvad du vil
fortælle:
1. (Tegn en mand + et sværd + et øre.
Mens du tegner, fortæller du om tilfangetagelsen i Getsemane): Jesus har
siddet og spist sammen med sine venner. Han véd, at han snart skal tages til
fange og dø. Han véd også, at han skal
blive levende igen. Alt det gør han for
os.
Men nu skal I høre, hvad der skete:
Jesus er gået ud i en have sammen med
sine venner. Han vil bede til Gud. Nu
kommer der nogle soldater og siger, at
Jesus skal gå med. Det gør han.
Peter er så glad for Jesus. Han vil
hjælpe sin ven, for Peter har ikke fundet ud af, at Jesus godt véd, at han skal
dø. Peter tager sit sværd og hugger et
øre af en af soldaterne. Jesus
bliver ikke vred på Peter,
men heller ikke glad, fordi
Peter vil hjælpe ham. Jesus
sætter øret på igen (Luk
22,51).
2. (Tegn en mand, som slæber/bærer et kors. Tegn et
kors med en indskriftplade.
Tegn tre kors på en lille høj.
Mens du tegner, fortæller du
om korsfæstelsen):
Næste dag bliver Jesus korsfæstet.
Det var den forfærdeligste dag i verden. På den lille plade på Jesu kors

stod der: Jødernes Konge. Jesus blev ikke
jødernes jordiske konge, som nogle
troede, han skulle være. Nej, Jesus blev
og er verdens konge, for han besejrede
det onde – døden.
Lige inden Jesus dør, siger han:
”Det er fuldbragt!” Det betyder, at
nu har Jesus gjort alt dét, som er nødvendigt, for at vi kan komme hjem til
Gud. Nu har han åbnet himlen for os.
3. (Tegn en grav med stenen væltet
bort. Tegn to mænd, der løber. Tegn
nogle linnedklæder, der ligger rullet
sammen):
Jesus bliver begravet i en klippehule. Nogle af hans venner er senere
ude at kigge ved graven, men Jesus er
der ikke. Nej, han er stået op igen. Det
er den vidunderligste dag i verden. Og
Jesus – han lever endnu. Vis børnene
din glæde over det. Jesus bor hjemme
hos Gud i himlen, men kan hjælpe/
høre og se os alle.
Til de 0-3 årige

Jesus døde – blev lagt i en grav, men
blev levende igen. Det er også dét, vi
synger om i 101. På Golgata stod der et
kors.

Til de 4-6 årige

Jesus døde – blev lagt i en grav, men
blev levende igen. Det betyder, at vi
kan få lov at leve vores liv med Gud og
Jesus. Når vi tror på dét, skal vi få lov
at være sammen med dem altid, også
når vi dør – vi skal nemlig også genopstå engang.
Til de voksne

At Jesus stod op af graven, giver os
andre håb. Et håb om, at livet fortsætter, også efter det slutter her på jorden.
For den, som tror på Jesus, bliver det
et evigt liv sammen med ham. Han
ønsker, at det må ske for alle. Det var
nemlig for alle, han døde og opstod.
Aktiviteter

Lad børnene tegne, hvad de har hørt
om.
Lav evt. dine egne tegninger, så de kan
kopieres – evt. limes på et stykke karton og klippes ud. Nu kan de bruges
som memorykort. Hver deltager kan få
et spil med hjem.
Lave kors (Idébank side 223).
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12.2

Graven er tom!

Luk 24,1-12

Baggrundsstof

Efter beretningerne om Jesu korsfæstelse kommer teksten med Jesu opstandelse. Det var normalt, at den døde
blev salvet. Kvinderne har sandsynligvis ikke kunnet nå det fredag, inden
sabbatten begyndte. Derfor måtte salvningen foregå tidligt søndag morgen.
Vanskelige ord

Menneskesønnen: Et andet ord for Jesus,
Guds søn.
Graven: På den tid blev nogle begravet i
en klippehule.
Apostle: Jesu særligt udvalgte disciple.
Sange fra Syng med

99. Det forkerte jeg har lavet.
101. På Golgata stod der et kors.
189. Sig det.
(”Lille sang” side 50-54).
Hjælpemidler

Du kan lave din egen grav med en sten
sat for (Idébank side 210).
Brug nogle dukker: Kvinder med små
krukker til salve; en engel; Peter; to
mænd og et linnedklæde. Medbring
også vellugtende salve (creme), som
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børnene kan dufte til – eller måske
smøre lidt på huden.
Tekstgennemgang

Begynd med at lægge Jesus i graven.
Fortæl om, hvordan Jesu venner havde
det om lørdagen – samtidig kan I lige
kigge ind i graven: Jo, Jesus er der stadig. Hvis din grav er åben oventil, kan
du måske – mens I synger 101. På Golgata stod der et kors – fjerne Jesus, uden at
nogen opdager det.
1. Det er blevet søndag morgen. Lad en
engel komme og vælte stenen bort (iflg.
Matt 28,2). Du kan også lade et barn
være engel – til deres overraskelse vil Jesus være væk! Ja, han stod op – der var
ikke andet end linnedklæderne tilbage!
2. Kvinderne kommer ud til graven
med de vellugtende salver, og de finder stenen væltet bort. De kunne ikke
finde Jesus inde i graven. Mens de står
dér og ikke véd, hvad de skal tro, kommer to mænd til dem i lysende klæder.
Kvinderne bliver meget forskrækkede
og bange.
Mændene siger, at Jesus, som har
ligget i graven, ikke er der mere – han
er opstået. Kvinderne kan nu godt huske, at Jesus flere gange havde sagt, at
han skulle stå op af graven igen – blive
levende.
3. Kvinderne tager tilbage til apostlene
og fortæller, hvad de har oplevet, men
de vil ikke tro det. Det kan ikke passe,
siger de.

4. Peter løber ud til graven, og han kigger ind! Der er ingen Jesus. Peter ser
kun linnedklæderne, som havde været
viklet rundt om Jesus.
5. Forundret går han hjem.
6. Senere samme dag møder Peter Jesus! Jesus stod virkelig op – han blev
levende igen.
Døden er ikke den stærkeste – det
er Jesus, og derfor kunne han stå op og
leve for altid.

Til de 4-6 årige

Jesus blev levende igen – og han lever
i dag, også selv om vi ikke lige kan se
ham, som vi kan se hinanden. Ligesom
Jesus blev levende igen, sådan skal alle,
der er døde, igen en dag blive levende.
Til de voksne

Kan I huske, at I sidste gang hørte om
den forfærdeligste dag nogensinde?
Det, I har hørt om i dag, er den vidunderligste dag nogensinde.
Til de 0-3 årige

Jesus blev levende igen – og han lever
i dag.

Gud han har al magt i himlen og på
jorden – det gælder også over liv og
død. Hvis vi dør, inden Jesus kommer
igen, skal vi også en dag opstå. For
den, som tror på Jesus, bliver det en
opstandelse til evigt liv med ham.
Aktiviteter

Lad børnene lave hver en grav i en
skotøjsæske/lille papkasse (Idébank
side 210).
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