
TeksTgennemgang

Tales of Glory

Jesus vil tilfredsstille vores behov

Jesus mætter de 5000
Tekst: 
 Joh 6,1-15

Rekvisitter fra Tales of Glory
Jesus, drengen og en kurv med fisk og brød

Ledertanker: 
Jesus ønsker at stille vores behov. Tænk over, at 
selv det mindste bliver stort ved Jesu velsignelse! 
Hvad betyder det i forhold til din egen tjeneste?

Baggrund
- Galilæas Sø kendes bedst som Genesaret Sø. 
Herodes Antipas, der var delfyrste over Galilæa fra 
år 4 f. Kr. – 39 e. Kr., bygger byen Tiberias (opkaldt 
efter kejser Tiberias) ved Genesaret Sø, derfor også 
navnet Tiberias Sø. Søen er 21 km lang og 12 km 
bred. Ved søen var en fiskerflåde på ca. 230 både, 
og herfra eksporteredes fisk til hele Romerriget. 
Rundt om søen lå mange små byer. En gammel og 
meget brugt karavanevej gik ind til den nordlige 
ende af søen, hvor der blev holdt marked pga. af 
købmandskaravaner og bønder fra oplandet, der 
solgte deres afgrøder. Søen er omgivet af et smalt 
og frugtbart lavland, hvor der dyrkedes dadler og 
bananer. Lavlandet er omgivet af bjerge. 

- Erhverv: De fleste var fiskere, bønder eller hånd-
værkere, der levede et nøjsomt liv - til tider på 
sultegrænsen. 

- Befolkningen i Galilæa var meget blandet. Under 
50% var jøder! Jøder i Judæa foragtede jøder i Gal-
ilæa, fordi de boede blandt så mange fremmede/
hedninger. Jesus udøvede det meste af sin gerning 
i Galilæa!

- Der var meget græs på stedet, fordi det var forår. 
(Jødernes påske var nær).

- I gengivelsen af bespisningsunderet (de 5000 
mænd) er der ingen af de andre evangelister, der 
nævner, at de 5 brød og 2 fisk kom fra en lille dreng 
(sml. Matt 14, 13-21; Mark 6,30-44 og Luk 9,10-17). 

- Børn under 12 år havde religiøs lavstatus.

Leksikon
Bygbrød: Hverdagsbrød og fattigmandskost! 
En denar: (romersk mønt). En dagløn, jf. Matt 20,2

Fokuspunkter 
- Vi kan tjene Gud med vores ”smuler”.
- Tak Gud for mad, tøj, bolig, familie osv.
- Pas på Guds gaver, og del dem med andre.

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 rigtige fisk og nybragt brød i en mad-
kasse. 
Høre: Lær nye bordvers.
Røre: Spis fisk og brød.
Gøre: Bag brød. Lav nye bordvers.
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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
”Jeg (Jesus) er livets brød” (Joh 6,35).

Bøn
Tak, Jesus, for alle gode gaver, du giver os hver dag. 
Hjælp os at være taknemmelige og dele ud til andre.

Sange – Syng med
89: Da vor Herre Jesus gik omkring på jorden
227: For disse gaver
229: Vi priser dig Gud
230: Et brød kan ikke gemmes

Lav fisk
Brug forskellige materialer fx: ler, piberensere, 
perler, småkagedej osv. Spis saltfisk imens. 

Bag små brød
Dejen er lavet af lederen. Børnene former små brød 
og bager dem. 

Lær nye bordvers
Syng og lær forskellige bordvers.

Indsamlingsbøsse
Lav en indsamlingsbøsse, som børnene kan få med 
hjem, og find et godt projekt at samle ind til.

Leg: Fup eller Fakta
Sæt to stole frem - mærket ”FUP” og ”FAKTA”. 
Børnene deles i to hold. Lederen kommer med ca. 
10 udsagn, fx: ”Drengen havde 3 fisk i sin mad-
pakke.” Et barn fra hvert hold løber om kap hen til 
stolen mærket ”FUP”. Det barn, der sætter sig først 
på stolen, får 1 point, som går til holdet.

Vi kan tjene Gud med vores ”smuler”
Fortæl om drengen (vis drengen), der havde fået en 
madpakke (vis madpakken) med. Prøv at ridse beret-
ningens rammer op for børnene. Vi ved ikke, om han 
skulle på tur eller på arbejde, men vi ved, at han havde 
en madpakke med. Han havde været så optaget af at 
iagttage alt det, der foregik på bjerget den dag: først 
Jesus (vis Jesus), der kommer op med sine disciple, så 
den store skare af mennesker, der bevæger sig opad 
mod Jesus, og derefter Jesus, der talte til folket og 
helbredte de syge (se Matt 14,14; Mark 6,34 og Luk 9, 
11), så at han ikke havde haft tid til at spise sin mad, 
men var blevet ”mæt” af indtryk.
Drengen må have været så tæt på Jesus, så han hørte, 
at der blev talt om mad. Måske har han set Andreas 
komme forbi ham, da disciplen spurgte, om nogle 
havde mad med.

Jesus har gjort så dybt et indtryk på drengen, at han 
ikke er i tvivl om, at Jesus må få hans madpakke. Men 
fik drengen mon selv lov til at give Jesus sin mad? 
Mødtes deres blikke? 
”Her er en dreng,…” siger Andres, så mon ikke dren-
gen har været helt fremme og spændt ventet på, hvad 
Jesus ville sige til hans ”smuler”. Måske hørte han 
Andreas’ skepsis: ”Men hvad er det til så mange?”
Men når smulerne lægges i Jesu hænder, er de altid 
brugbare. 

Tak Gud for mad, tøj, bolig, familie osv.
Den dag skulle folk få store ting at se. De skulle se, at 
når smuler lægges i Jesu hånd, så forvandles smul-
erne til mængder, der lige pludselig kan række langt.
 

Fortæl, hvordan Jesus tager fiskene og brødene og 
velsigner dem. Gud virker igennem Jesus – og brødene 
deles ud. Selv om alle spiste, var der brød og fisk 
tilovers. 

Tal med børnene om, hvordan vi forholder os til vores 
mad. Mad er vigtig, for at vi kan leve og vokse. 
I ”Fadervor” beder vi: ”Giv os i dag vort daglige brød”. 
Bevidstgør børnene om, at mad hver dag er en gave fra 
Gud (Gud skabte kornet og giver regn og solskin i pas-
sende mængde). En gave smider man ikke ud, og vi er 
heldige i vores del af verden at kunne gå mætte i seng. 
Derfor er det en god kristen tradition at takke Gud for 
maden ved at synge eller bede et bordvers før og/eller 
efter et måltid. (Hvis I spiser sammen i børneklubben, 
er det oplagt at synge bordvers hver gang for at lære 
børnene en kristen praksis – det hørte udmøntes i 
handling: ”lære at holde”, jf. Matt 28,20).

Til det ”daglige brød” hører også Jesus og hans ord. 
Han siger selv, at han er livets brød (se huskeord). 
Sådan som vi ikke kan undvære mad og drikke, sådan 
kan vi heller ikke undvære Jesus. 

Pas på Guds gaver, og del dem med andre
Tænk over, at Jesus kunne bruge lidt, og han kunne 
bruge almindelig hverdagsmad! Tal med børnene om, 
hvordan vi kan tjene Jesus og hjælpe hinanden i hver-
dagen. (Fx give af vores penge, hjælpe nogle med lek-
tierne, give et smil, gøre andre glade osv.). Hvor meget 
kan vi give og undvære til børn, der fx ingen mad har? 
Gud ser ikke på, hvor meget vi giver, men at vi vil give 
(jf. Mark 12,41-44)! Gud velsigner vores gave. 

Fortæl, hvordan Jesus lærer os i Bibelen, at vi skal dele 
ud af det, vi har. Derfor samler vi naturligt ind i kirken, 
giver pengegaver til hjælpeorganisationer, nogle 
kristne giver tiende (10 %) osv. Måske har I et projekt 
i børneklubben, som I samler ind til hver gang eller i 
en periode. Det er vigtigt at lære børn givertjeneste, 
og du er som leder et forbillede for dem, når de ser, 
hvordan du giver af din tid, penge, omsorg osv. 


