
TeksTgennemgang

Tales of Glory

Tekst: 
Luk 8,22–25

Rekvisitter fra Tales of Glory
Båden og 12 personer

Ledertanker: 
”Hvor er din tro?” spørger Jesus os i dag. Lever du 
i den tryghed, at Jesus har enhver situation under 
kontrol og altid er parat til at gribe ind?

Jesus har al magt – selv over stormen

Båden fra galilæa -stormen på søen

Baggrund
- Vi møder Jesus og disciplene på vej over Genesaret 
Sø. Jesus var træt efter en lang dag sammen med 
mange mennesker, så efter en kort sejlads falder 
han i søvn. I Markus 4, 38 kan vi læse, at han lå i 
agterstavnen og sov på en hynde. Jesus må have 
været meget træt, for han registrerer ikke, at et 
uvejr bryder løs.

- Båden, disciplene sejlede i, var sikkert som dati-
dens typiske fiskerbåde. Ca. 8 m lang, 2,5 m bred 
og 1,5 m høj. Båden kunne man ro med to årer på 
hver side og var også udstyret med sejl og styreåre. 
Båden havde plads til et mandskab på 5 og ca. 10 
passagerer.

- Genesaret Sø, som også kaldes Galilæas Sø (sik-
kert fordi den ligger i Galilæa), er godt 21 km lang 
og op til 11 km bred; den ligger 211 m under havets 
overflade. Jordanfloden løber igennem den fra nord 
til syd. Vandet i søen er fersk, og fiskeriet, der er 
så fremtrædende et træk i beretninger fra Det Nye 
Testamente, udgjorde en blomstrende udenrigshan-
del, som var berømt over hele Romerriget.

Søens beliggenhed i bunden af Jordandalen og om-
givet af bjerge gjorde området meget sårbart over 
for voldsom nedbør og pludselige storme. Genesaret 
Sø var ligefrem berygtet for sine farlige kastevinde, 

som kommer ned fra højdedragene, og de kan give 
virkelig høje bølger. Specielt om foråret og vinteren 
kan østenvindene være farlige og skabe farlige 
og pludselig storme på Genesaret Sø. Særlig i det 
nordlige hjørne af søen. En sådan storm begynder 
normalt om natten.

Disciplene kendte søen, og ud fra deres viden 
skønnede de, at alle var i livsfare.

Fokuspunkter 
- Vi må bede Jesus om hjælp.
- Jesus ønsker at hjælpe os.
- Jesus er os nær og har al magt.

Brug af sanser
Brug ”Tales af Glory-rekvisitterne”, mens du 
fortæller beretningen, og lad efter forkyndelsen 
børnene selv lege med figurerne og evt. genfortælle 
beretningen for hinanden.
 
Kan evt. suppl. med:
Se: Medbring en båd, et billede af Genesaret Sø.
Høre: Hør beretningen.
Røre: Brug hårtørreren og se, hvordan og hvor der 
kan laves ”stormvejr”.
Gøre: Lav en båd, og sæt den ud at sejle. Lav ”storm-
vejr” og se, om båden forbliver oprejst.
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PunkTer Til samværeT - uddybning af fokuspunkter 

Tales of Glory til Brug i 
kirke og kluB.

Leg med lagen
Tag et blåt stykke stof (evt. lagen), lad alle tage fat rundt 
om det. Find et lille skib (kan evt. laves af Legoklodser, 
sæt Legofigurer i båden). Lad børnene lave bølger ved 
at løfte stoffet op og bevæge det. Det gælder om at få 
”skibet” ud ved en af de andre deltageres sider. Den, 
hvor ”skibet” kommer ud på højre side, går ud af legen. 
Den, der ikke har fået ”skibet” ud ved sin højre side, har 
vundet. Børnene kan evt. deles i to hold.

Skib og redningskrans
Lav et papirskib, og lav det om til en redningskrans. 
(Se illustration på næste side.)

                               

kreaTiviTeT og leg
Bibelord
”Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind” 
(Sl 37,5).

Bøn
Tak, Jesus, fordi du har al magt. Tak fordi vi ikke be-
høver at være bange, når vi følges med dig. 
Amen. 

Sange – Syng med
54: Når du ler og leger
90: Kender du ham, som kan gå på vandet?

Vi må bede Jesus om hjælp
Fortæl, hvordan Jesus går om bord i en båd sammen 
med sine disciple for at sejle over til den anden bred 
(vis båd og disciple). Fortæl om Genesaret Sø (se bag-
grund), så børnene kan danne sig en fornemmelse 
af, hvor stor søen egentlig var. Sammenhold målene 
i forhold til et sted i dit nærområde, som børnene 
kender.
Hvorfor Jesus og hans disciplene vælger at sejle, kan 
skyldes, at det simpelthen var hurtigere, eller måske 
var Jesus træt og havde brug for hvile. Hvis han skulle 
gå, ville det være umuligt at finde hvile på vejen, da 
folkene ville blive ved med at opsøge ham for at få 
hjælp og svar.
Jesus falder i søvn. Jesus er Gud, men også menneske. 
Derfor blev Jesus træt og havde brug for at sove som 
os.  

Fortæl om båden (se baggrund), og hvordan der 
pludselig opstår en af disse hvirvelvinde, som var så 
almindelige der på søen (se baggrund). 
Selv disciplene, der var erfarne fiskere, blev bange. De 
vidste, at nu var der fare på færde. Hvirvelstormen var 
skræmmende, og båden tog vand ind. 
Disciplene havde været sammen med Jesus i nogen 
tid nu og vidste, han havde magt. De havde med egne 
øjne set, hvad Jesus kunne gøre, og derfor beder de 
Jesus om hjælp.
Tal om, hvordan vi også har mulighed for at bede 
Jesus om hjælp.

Da disciplene vækker Jesus, så var det, både fordi 
disciplene havde en tro på, at han kunne hjælpe 
dem ud af denne forfærdelige situation, men også et 
fortvivlet råb om hjælp. De var kort og godt: rædsels-
slagne. ”Mester, Mester! Vi går under!” råbte de (v.24). 
Dette var deres form for bøn. De var virkelig bange og 
vidste, at man kunne bede Jesus om hjælp. 

Jesus ønsker at hjælpe os
Jesus rejser sig øjeblikkelig og truer ad stormen og 
bølgerne, og de lagde sig, og der blev blikstille.
Utroligt. Så de rigtigt? Hvordan kunne han? Lad dig 
undres sammen med børnene over Jesu magt over 
storm og bølge. Tal om Jesu magt i forhold til andre 
menneskers magt 

Jesus bebrejder disciplene og spørger, hvor deres 
tro er henne. Bebrejdelsen var nok ikke, fordi de bad 
om hjælp, for vi må altid bede Jesus om hjælp, men 
snarere at de blev bange. Vi kender alle til at blive 
bange, og det er okay at blive bange, for der er mange 
ting, der kan skræmme os. Men i denne situation med 
disciplenes kendskab til Jesus burde de have vidst, at 
Jesus, mens han sov, havde situationen under kontrol. 
Det kunne godt være, at det ville blive en rædselsfuld 
sejlads, men Jesus var der, uanset hvad der skete. 
Selvom disciplene havde levet sammen med Jesus og 
dagligt lyttet til ham, når han fortalte om Guds rige, 
så havde de ikke forstået, at Jesus var Guds søn, og 
det er det, Jesus bebrejder dem.
Tal med børnene om, hvad det vil sige at tro og stole 
på Gud og Jesus. Tag udgangspunkt i din egen tro, og 
gør det konkret for børnene.

Jesus er os nær og har al magt
Da Jesus truede ad stormen og bølgerne og befalede, 
at der skulle være stilhed, da er det Skaberen, der ta-
ler til naturen. Naturen lystrer sin skaber, og stormen 
lægger sig. Det er ikke underligt, af disciplene bliver 
grebet at det, vi kalder ærefrygt. Godt nok havde de 
set Jesus gøre mange undere og helbredt mange, men 
det her havde de aldrig set før. Endog naturen adlød 
ham (v.25). Der sker på et øjeblik et dobbelt under: 
Vinden lægger sig, og bølgerne, som normalt vil være i 
oprør flere timer efter en sådan storm, falder øjeblik-
kelig til ro. De undrede sig over, hvem Jesus var, der 
havde sådan en magt.
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kreaTiviTeT og leg - illustration til Skib og redningskrans


