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Før samlingen må du huske å putte noen ting i 
skattkista som kan gi et hint om det vi skal 
høre om i dag.  

I dag passer det med  

• En nistepakke – for akkurat det er en 
viktig del av historien i dag! 

• Et sitteunderlag – for alle bør ha noe å 
sitte på hvis de skal sitte ute 

• (Bitte-) litt penger, for eksempel to 
kroner, til mat til alle i huset.  - Kan 
det bli nok penger tro? 

Det kan være lurt å prøvekjøre PowerPoint før 
samlingen for å sjekke at du har fått med deg 
alle bildene.  

Etter samlingen kan det denne gangen passe å 
leke «Henteleken» for å minne oss om at av 
og til trenger vi hjelp hvis vi skal klare å ordne 
alt som skal ordnes.  

På neste side finner du en tegning som de som 
vil kan fargelegge. 

Lykke til med ukens hjemmesøndagsskole! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se filmen først og dvel litt med det dere hørte. 

Jesus kunne funnet en måte å gi alle 
menneskene mat selv, men han hadde lyst til 
at barnet som vi møter i fortellingen skulle få 
kjenne på gleden det er å være til nytte, 
gleden det er å dele og ikke minst gleden over 
å kjenne på velsignelse, og det å være til 
velsignelse for andre. 

Av og til tenker vi kanskje «Det kan noen 
andre gjøre, det er mange som klarer det 
bedre enn meg …», men kanskje er det slik at 
vi, enten vi er barn eller voksne skal våge å 
stole på at Jesus kan gjøre store ting med våre 
«små» ting hvis vi tør å gå til Jesus med det.  

Kanskje er det nettopp det Jesus vil. Bibelen er 
full av historier om mennesker som ikke 
trodde at de var gode nok, men med Guds 
hjelp gjorde de store ting. Akkurat som barnet 
i fortellingen som sørget for mat til fem tusen 
mennesker …  

Tenk over om noen av de personene du 
kjenner fra Bibelen var slike som klarte å få til 
det umulige når de tok imot hjelp fra Gud. 

Les gjerne historien høyt akkurat slik den står i 
Johannes 6,1-15. Kanskje legger dere merke til 
noe som ikke var med på filmen dere nettopp 
så. 

 

 

  



 


