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Baggrund
- Forud for, at vi møder Jesus og hans disciple i 
dagens tekst, har Jesus lige udført det mirakel at 
bespise fem tusind mænd, foruden kvinder og børn, 
med fem brød og to fisk.

- I NT er natten inddelt i fire nattevagter påvirket 
af den romerske inddeling. Benævnelsen er aften 
18.00-21.00, midnat 21.00-24.00, hanegal 24.00-
03.00 og daggry 03.00-06.00. Fjerde nattevagt er 
altså mellem 3 og 6 om morgenen.

- Tro: ”Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbev-
isning om det, der ikke ses” (Hebr 11,1).
Tvivl er det modsatte af tro.
Den store tro sætter hele sin lid til Jesu magt midt i 
faren (Matt 8,8; 21,21). ”Den lille tro” tvivler på, om 
Jesus er i stand til at hjælpe, fordi faren er der.

Leksikon
Lidettroende: En lille tro, der tvivler på Jesu magt. 

Fokuspunkter 
- Jesus er ikke begrænset af den fysiske verden.
- Vi skal vandre i tro med blikket rettet mod Jesus. 
- Midt i vores tvivl rækker Jesus ud efter os. 

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 – og billeder af søen.
Høre: Hør beretningen.
Røre: Lad børnene forsøge, om de kan gå på vandet.
Gøre: Få et barn til at stille sig med ryggen til dig og 
på et signal fra dig lade sig falde bagover helt strakt. 
Ideen er, at du afprøver barnets tillid til dig. Gentag 
øvelsen, og grib nogle gange med det samme, og lad 
andre gange barnet falde længere, inden du griber 
det. Det er tydeligt, hvis barnet bliver i tvivl, for så 
vil det bøje sig sammen eller træde et skridt tilbage. 
Spørg bagefter om, hvordan det føltes, var der tvivl? 

Tekst: 
Matt 14,22-33

Rekvisitter fra Tales of Glory
Jesus, Peter og båden.

Ledertanker: 
Tænker du på Jesu magt, og hvor ubegrænset han 
er? Og hvad gør det ved din tro?
Er der noget, der kan få dit blik væk fra Jesus i 
hverdagen?

At tro på Jesu ord og mAgt og ikke glemme Jesus. 

Jesus går på vAndet

til brug i 
kirke og klub.



PunkTer Til samværeT - uddybning af fokuspunkter 

Tales of Glory til brug i 
kirke og klub.

kreaTiviTeT og leg

Bibelord
”Du lidentroende, hvorfor tvivlede du?” (Matt 14,31).

Bøn
Kære Jesus. Tak fordi du kan alt – hjælp os til at tro 
på dig og dit ord. Amen.

Sange – Syng med
90: Kender du ham
93: Se, hvilket menneske

Sang-konkurrencer
Find sange, der handler om Guds magt, fx Vor Gud er 
så stor (Nr. 56, Syng med, Lohses Forlag). ”Lav tegn 
og gæt” eller ”Gæt og grimasser”. Hvem kommer 
først i tanke om flest sange – og hvem gætter flest?

Vandleg
Lav vand-OL eller andre konkurrencer, der har noget 
med vand at gøre.
Fx: 
• Bær vand i en kop på hovedet.
• Hvem skyder længst med vandballonerne?
• Hvem spytter længst?
• Hvem kan drikke vandet fra glasset med et sugerør,    
   mens man står på hovedet?
• Hvem rammer koppen i bunden af spanden med sin      
   50-øre, når spanden er fuld af vand? 
• Osv.

                               

 Jesus er ikke begrænset af den fysiske verden
Fortæl, hvordan disciplene er sejlet ud i båden (vis 
båden), og Jesus kommer selv senere. Han havde 
brug for at snakke med Gud i stilhed og få tanket op 
til den opgave, han stod i.  Bevidstgør børnene om, 
at når Jesus havde brug for samvær med sin far, hvor 
meget mere har vi så ikke brug for at søge stilhed/
bønnen i vores aktive hverdag? Da Jesus er færdig, 
kommer han gående på vandet, som om det var 
det mest naturligeste i verden. Der er intet umuligt 
for ham. Han er løftet over menneskers fysiske/
naturlige grænser. Selvom disciplene havde oplevet 
mange store undere sammen med Jesus, havde 
de ikke helt forstået, at han var Guds søn. Mon de 
forstod det nu? 

Denne side af Jesus som Guds søn, der er hævet over 
vores begrænsninger, burde have indgydt disciplene 
respekt og tryghed. Det er nemlig trygt og godt at 
tilhøre Jesus, der er højt hævet over alle og alt, og 
som ikke er underlagt nogen begrænsninger. Men 
disciplene blev i stedet utrygge, bange og bildte sig 
ind, at Jesus var et spøgelse… og skreg af angst. Men 
hvorfor kunne de da slet ikke genkende ham? 
Tal med børnene om, om vi altid forstår, hvem Jesus 
er. Eller har vi det som disciplene? 

Vi skal vandre i tro med blikket rettet mod Jesus 
Først, da Jesus begynder at råbe til dem, genkender 
de ham på stemmen. Fortæl, hvordan Peter vil ud 
at gå på vandet. ”Herre, er det dig, så befal mig at 
komme ud til dig på vandet.”(v.28).  Peter stolede så 
meget på Jesus, at hvis Jesus sagde kom, så var han 
parat til at gå. Han trådte ud af båden. Det gik godt i 
starten, hvor han kiggede på Jesus og gik imod ham, 
men pludselig blev han opmærksom på bølgerne og 
vinden. 

Usikkerheden sneg sig ind på ham, og bekymringen 
for, om bølgerne ville slå op omkring ham, begyndte 
at fylde mere og mere. Hans fokus på Jesus fors-
vandt, og i det øjeblik begyndte han at synke. Da han 
mærkede vandet begynde at lukke sig om ham, fik 
han fokus tilbage på Jesus og råbte på hans hjælp.  
Og ”Straks rakte Jesus hånden ud….” (v.31). Peter 
skulle havde holdt sit fokus på Jesus hele tiden, men 
det gjorde han ikke. Nu kunne kan ikke gøre andet 
end at råbe på Jesus. Jesus var den aktive, den der 
handler. 

Midt i vores tvivl rækker Jesus ud efter os 
Vi kan ofte som Peter miste vores fokus på Jesus og 
rette vores blik mod bekymringer, lektier, drilleri, no-
gen der er syge, noget vi ikke kan finde ud af, tanker, 
om Gud nu virkelige er til, glemme Gud osv. Det 
er det samme som at synke. Vi kan med alle vores 
tanker og ting, vi er optaget af. langsomt glide væk 
fra Jesus, men Jesus vil hjælpe os. Den opmuntring 
ser vi/oplever vi samtidig i teksten. Vi behøver ikke 
andet end at rette blikket tilbage mod Jesus og kalde 
på ham, så vil han række sine hænder ud og komme 
os i møde. Vi skal ikke selv præstere noget, men 
”bare” gribe de udstrakte hænder i tro.

Hvorfor tvivlede du? Det spørgsmål lød til Peter, og 
det lyder til os. Vi ved ikke, hvad Peter svarede, hvis 
han da i det hele taget svarede, for Jesus kendte/
kender jo godt svaret. Jesus var kommet ud af Peters 
synsfelt pga. de mange bekymringer/bølgerne 
omkring ham. Men Peter havde ved sin handling 
vist, at han havde forstået, at Jesus var mere end et 
menneske. Det samme ved vi via beretningerne fra 
Bibelen og måske gennem oplevelser i vores liv. Al-
ligevel kan tvivlen godt snige sig ind, når også vores 
bekymringer fjerner vores blik fra Jesus. Heldigvis 
rækker Jesus sine hænder ud mod os i dag, som han 
gjorde dengang mod Peter.
Disciplene så, at Jesus var Guds søn (v.33).  


