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KAPITEL 13
LUK 5,1-11 OG JOH 1,35-42; DEN STORE MESTER, KAP. 30.

Følg mig
Hvad gør du, når du hører noget der gør dig rigtig glad? Fortæller du det til andre?
Måske fortæller du det til dine søskende. Måske er det dine bedste venner, du fortæller
det til. Det er dejligt at kunne fortælle om noget godt til andre.

E

n dag snakkede fiskeren Andreas med Jesus. Andreas var overbevist om,
at Jesus var noget helt særligt. Han troede på, at Jesus var den frelser
han havde hørt om. Andreas ønskede at fortælle om det til nogen, og
han gik hen og fandt sin bror Peter, som også var fisker.
En meget tidlig morgen nogle dage senere så Jesus to fiskerbåde nede
ved bredden af Galilæas Sø. Det var Peter og Andreas’ båd og deres venner Johannes og
Jakobs båd også. De havde fisket hele natten og var ved at rengøre og ordne deres net.
Man fiskede altid kun om natten, og om dagen pakkede
man tingene sammen. Alle vidste, at det var den
måde, det var bedst at fiske på.
Der begyndte at komme en masse
mennesker
ned til bredden for at
Huskevers:
høre Jesus
”I er mine venner.“
tale.
(JOH 15,14)
Jesus så
Tema:
på fiskerJesus ønsker vi skal
bådene og
være hans venner.
besluttede
sig for at
gå om
bord i den
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ene af dem. Når han kom lidt væk fra land, ville folk bedre kunne høre ham, fordi der var
så mange.
Jesus talte i et stykke tid til alle menneskene. Så vendte han sig om til Peter og sagde
”Sejl ud på det dybe vand og smid jeres net i vandet og fang nogle fisk!”.
Peter blev meget overrasket over at Jesus sagde sådan. ”Men vi har fisket hele natten
uden at fange noget”, sagde han. ”Men når du siger det, vil jeg gøre det.”
Og de kastede nettet ud, selvom de vidste, at det ikke var let at fange fisk om dagen.
Men lige pludselig var deres net så fyldt med fisk, at de ikke kunne trække det op i
båden. Jakob og Johannes skyndte sig at hoppe i deres båd og sejle ud og hjælpe dem.
De blev lige så forbløffede over at se så mange fisk, som Peter og Andreas var.
Da de alle sammen var kommet i land igen, med fisk, både og net, vendte Jesus sig
mod de fire fiskere og sagde til dem: ”Følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere”.
Det Jesus mente var, at de skulle hjælpe ham med at fortælle alle mennesker om Guds
store kærlighed til dem, så de også ville få lyst til at følge Gud.
Både Peter, Andreas, Jakob og Johannes ville
gerne hjælpe Jesus! De ville så gerne fortælle
om alt det gode og vidunderlige Jesus
gjorde, til andre mennesker og dele Guds
kærlighed med dem.
Så de lod alt ligge, både fiskene,
nettene og bådene, og gik med for at
hjælpe Jesus.
Peter, Andreas, Jakob og Johannes
blev Jesu helt særlige og nære venner og hjælpere. Sammen med dem
kom der 8 andre særlige hjælpere,
som vi kalder for Jesu disciple. Resten
af deres liv rejste de rundt og hjalp
hinanden og andre, og fortalte om
Jesus og hans store kærlighed til os!
Du er også Jesu særlige ven! Du
kan hjælpe dine venner og du kan
også fortælle dine venner om Jesus. Du
kan være Jesu hjælper ligesom disciplene.
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Leg og lær
T I R SDAG

L Ø R D AG

Lad dit barn vise og fortælle jer om tøjet og konvolutten fra Bibelklubben/sabbatskolen. Tal sammen
om, hvordan alle kan hjælpe til derhjemme ved at
lægge tøj og legesager på plads.
Lad dit barn lære jer huskeverset og øv det sammen
på følgende måde:

Opmuntrer dit barn til at hjælpe til hjemme med at
rydde op og lægge ting på plads.
Skab nye venskaber og inviter nogen på middag
fredag aften, som I ikke kender særlig godt, men
som har børn på jeres barns alder.

I
(peg på hinanden)

O N SDAG

Hjælp dit barn med at tælle sine venner ved at
bruge småsten eller mønter for hver ven. Øv jer på
huskeverset og syng nogle sange sammen om venskab. Sig Jesus tak for venner.

Er mine
(peg på jer selv)
Venner
(giv jer selv en krammer)

TO R SDAG

Kig på billeder af fisk sammen. Hvilken type fisk tror
I Peter og Andreas fangede? Sig Jesus tak for alle de
forskellige fantastiske arter af fisk, han har skabt. Leg
en fiskeleg med dit barn, hvor han/hun lader som
om han/hun er en fisk, som du fanger i dine arme
(net).
Snak sammen om, hvad det var, Jesus mente, da
han sagde til sine venner, at de skulle være menneskefiskere.

Joh 15,14
(saml håndfladerne mod hinanden og åbn dem igen
som en bog)

S Ø NDAG

Tag, om muligt i en dyrehandel og kig på fiskene.
Indret evt. et lille akvarium derhjemme, hvis I har
mulighed for det. Lær jeres barn hvordan man skal
fodre fiskene. Sig Jesus tak fordi han har skabt fiskene som vi kan fryde os over at kigge på.

F R E DAG

Hjælp barnet med at opføre et skuespil om bibelhistorien i aften til jeres andagt.
Opmuntrer jeres gæster til at
være med, hvis I har nogen på
besøg.
Få dit barn til at fremføre huskeverset uden at få hjælp.
Syng takkesange sammen og
sig Jesus tak for venner.

M ANDAG

Slå op på Joh 15,14 og læs huskeverset sammen. (”I
er mine venner”.)
Hjælp dit barn med at pege på ordene men du
læser og sig: ”Dette er Jesu ord til os. VI er hans venner.”
Sig og udfør huskeverset sammen.
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