
10 Den store fest
jesus inDbyDer til fest i himlen. 
De, Der siGer ja tak til inDbyDelsen; får lov til at være meD

Tales of Glory til bruG i Dit hjem



Jesus fortæller: 
1. Der var en mand, som villle holde en stor 
fest. Han havde sendt indbydelserne ud. Da 
alt var klart, sagde han til sin tjener: ”Nu er 
alt klart – gå ud og hent mine gæster.”

2. Tjeneren siger til den første: ”Kom, alt er 
klart til festen”, men manden siger: ”Jeg har 
købt mig en mark, som jeg må ud at se på; så 
jeg kan altså ikke komme”.

3. Tjeneren går videre til den næste: ”Kom, alt 
er klart til festen”, men manden siger: ”Jeg 
har købt mig ti okser og skal ud for at prøve 
dem; så jeg kan desværre ikke komme.”

4. Tjeneren siger til den tredje: ”Kom, alt er 
klart til festen”, men manden siger: ”Jeg er 
lige blevet gift; så jeg kan ikke komme.”

5. Da herren høre det, bliver han vred og får 
tjeneren til at gå ud og invitere de fattige og 
dem, der ikke kan se eller gå.
 
6. De kommer, men der er plads til flere.

7. Tjeneren finder flere gæster.

8. Herren siger: ”Ingen af de mænd, der var 
indbudt først, skal være med til min fest”.

Vi åbner Bibelen

Tales of Glory

Den store fest

til bruG i Dit hjem

Rekvisitter: 
Manden, der holder fest (dukke: 
Phillip). Tjener (dukke: Peter). ind-
budte (dukke: Mattæus, Johannes 
Simon); tilfældige mennesker i en 
flok.

Pointe: 
Jesus indbyder til fest i Himlen. De, 
der siger ja tak til indbydelsen; får 
lov til at være med.

Aktivitet: 
Lav indbydelser.
Pynt til fest. (legekassen.dk)

Leg: 
Rød, gul, grøn. (legekassen.dk)

Målgruppe:
2 – 9 år

Bibeltekst: 
Lukas 15-24



11 farisæren oG tolDeren
tolDeren fik tilGivelse, forDi han baD om Det. 
farisæren fik ikke tilGivelse; forDi han ikke baD om Det

Tales of Glory til bruG i Dit hjem



Tales of Glory til bruG i Dit hjem

Jesus fortæller en historie (lignelse) til de 
mennesker, som synes, de var gode nok.
Fortæl historien evt. fra bogen: ”Bibelen 
hver dag”, Forlagsgruppen Lohse (bogen kan 
købes hos lohse.dk) samtidig med at du flyt-
ter rundt på figurerne

1. Farisæren går op til templet og stiller sig et 
sted, så alle kan se ham.

2. Han beder højt og fortæller om, hvor god 
han er.

3. Tolderen går op til templet og stiller sig, så 
han kikker ind i muren.

4. Tolderen beder også til Gud, men han har 
ikke noget at prale af. Han beder kun om 
Guds hjælp og tilgivelse – og det får han.

Vi åbner Bibelen

x

Rekvisitter: 
Dukker: Daniel og Thomas + mur fra 
Danielfortællingen.

Pointe: 
Tolderen fik tilgivelse, fordi han 
bad om det. Farisæren fik ikke 
tilgivelse; fordi han ikke bad om 
det.

Aktivitet: 
Bønnefugl, bønnearmbånd,
bedekort. (legekassen.dk) 

Leg: 
Sende brev. (legekassen.dk)

Målgruppe:
2 – 9 år

Bibeltekst: 
Lukas 18, 9-14 farisæren oG tolDeren



12 abrahams offer
stol på GuD – så Griber han inD

Tales of Glory til bruG i Dit hjem



Tales of Glory til bruG i Dit hjem

Vi åbner Bibelen
1. Præsenter figurerne.

2. Gud sagde til Abraham: ”Tag Isak, din 
eneste søn, som du holder meget af, og bring 
ham som brændoffer.

3. Abraham og Isak begiver sig af sted sammen 
med to karle og æselet, som bærer brændet.

4. To dage senere beder Abraham karlene om 
at blive på stedet sammen med æselet. Han 
og Isak går selv videre for at tilbede Gud. Isak 
bærer brændet.

5. Isak spørger: ”Far, du har ilden, og jeg har 
brændet, men hvor er offerlammet, som vi 
skal give til Gud?”

6. Abraham siger:”Gud vil selv finde et lam til 
os,” og så går de videre.

7. Da de kommer frem til offerstedet 
(høballe), lægger Isak brændet på, og Abra-
ham lægger Isak ovenpå. 

8. Pludselig lyder der en stemme fra himlen, der 
siger:” Gør det ikke – nu ved jeg, at du stoler på 
mig og vil give mig alt, selv din egen søn.”

9. Abraham blev glad. Han fik han øje på en 
vædder. Den tog han så og lagde den som 
brændoffer i stedet for Isak.

10. Gud lovede Abraham, at hans familie skulle 
blive lige så mange, som der er stjerner på himlen.

Rekvisitter: 
Dukker : Abraham (Andreas). Isak 
(dreng). karlene (de to hyrder), 
æsel, vædder, alter (høballe).
Brænde: kækkede tændstikker, 
som bindes i et bundt.

Pointe: 
Stol på Gud – så griber han ind.

Målgruppe:
2 – 9 år

Bibeltekst: 
1 Mos 22, 1-19 abrahams offer



13 zakæus
jesus vil være sammen meD alle

Tales of Glory til bruG i Dit hjem



Tales of Glory til bruG i Dit hjem

Jesus går gennem byen. Langs med vejen 
står der mange mennesker.
Fortæl beretningen evt. fra bogen: ”Bibelen 
hver dag”, Forlagsgruppen Lohse  (bogen kan 
købes hos lohse.dk), samtidig med at du flyt-
ter rundt på figurerne

1. Zakæus er tolder. Han tager lidt for mange 
penge fra folk og beholder dem selv. Han 
forsøger at få en plads i folkemængden, men 
kan ikke se, fordi han er lille.

2. Han løber i forvejen og kravler op i et træ.

3. Jesus standser ved træet og kikker op. 
”Zakæus, skynd dig at komme ned, for jeg vil 
gerne besøge dig”, siger Jesus.

4. Zakæus springer ned og tager Jesus med 
hjem til sit hus.

5. Jesus snakker med Zakæus om de ting, 
han gør forkert. Zakæus siger: ”Jeg vil give 
halvdelen af det, jeg ejer, til de fattige. Og 
dem, jeg har taget for mange penge fra, vil 
jeg give fire gange så meget tilbage.”

6. Jesus sagde til ham: ”Jeg er kommet for at 
sige til dig, at Guds rige også er for dig”.

Vi åbner Bibelen
Rekvisitter: 
Dukker: Jesus, Zakæus (duk-
ke- James greater) +  palmen, 
folkemængde 5-6 tilfældigt udvalgte 
dukker.

Pointe: 
Jesus vil være sammen med alle. 

Aktivitet: 
Klippe træer. (legekassen.dk) 

Leg: 
Find Zakæus (gemmeleg, hvor  
  børnene skal finde Zakæusfiguren,   
  som er gemt et sted). 
Hvem finder flest mønter? 
  (legekassen.dk)

Målgruppe:
2 – 9 år

Bibeltekst: 
Lukas 18, 9-14 zakæus



14 rebekka oG isak
GuD har en plan oG kan hjælper

Tales of Glory til bruG i Dit hjem



Tales of Glory til bruG i Dit hjem

1. Abraham ligger ned og er ikke helt frisk. 
Han kalder på sin tjener.

2. Tjeneren skal rejse til Abrahams hjemland 
for at finde en kone til sønnen Isak.

3. Tjeneren tager af sted, men er alligevel 
meget betænkelig: Hvad nu, hvis hun ikke vil 
med, eller hun slet ikke findes? Men Abraham 
havde sagt, at Gud nok skulle hjælpe.

4. Han kommer til Abrahams hjemland. Han 
beder Gud om, at kvinden må vise sig. At når der 
kommer en kvinde ud til brønden og han beder 
om noget at drikke, at hun så også vil tilbyde 
at vande hans kameler. Så han ved, at det er 
hende, Gud har udvalgt sig som Isaks kone. 

5. Det sker. Kvinden kommer, som både giver 
ham og kamelerne vand. Tjeneren giver hende 
nogle smykker.

6. Han bliver inviteret hjem til familien og 
fortæller, hvorfor han er der.

7. Rebekka siger ja til at rejse med ham hjem 
til Isak.

8. De begiver sig af sted og da hun får øje på 
Isak, stiger hun ned af kamelen og går ud til 
ham.

9. Rebekka og Isak bliver gift.

Vi åbner Bibelen

rebekka oG isak
Rekvisitter: 
Dukker, der kan være Abraham, 
Isak, Rebekka (obs der  kun én 
kvindefigur i hele samlingen af 
dukker), tjener, Laban og kamel.

Pointe: 
Gud har en plan og kan hjælper.

Aktivitet: 
Smykker. (legekassen.dk)

Leg: 
Skattejagt eller løb. (legekassen.dk)

Målgruppe:
2 – 9 år

Bibeltekst: 
 1 Mos 24




