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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 sko – den kan gjerne være litt slitt. 
Kanskje noen i fortellingen har gått 
langt.  

• Briller – det er ikke alltid så lett å se 
ting som er like foran oss. Hjelper det 
med briller? 

• En Bibel med en rød tråd – Den røde 
tråden er et tegn på at ting henger 
sammen. Hvorfor ligger tråden inni en 
Bibel? 

 

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

Denne søndagen kommer andakten sammen 
med en lysbildeserie som dere kan se. Til hvert 
bilde er det tekst. Kanskje dere vil bytte på 
hvem som leser til hvert bilde.  

Etter andakten har jeg ikke funnet fram en 
«fellessang» denne gangen. Syng gjerne en 
«Bibel-sang» sammen, som «Boken om 
Jesus», «I Bibelen står skrevet» eller «Det står 
så mye fint i Bibelen.» Sangen «Jeg er trygg 
hos deg» passer også fint til det vi har hørt. 

I stedet for den vanlige fellessangen kommer 
sangen og musikkvideoen «Aldri alene» med 
Oslo Soul Children.  

I slutten av lysbildeserien, etter 
«Velsignelsen», finner dere denne gang noen 
bilder som dere kan bruke til en aktivitet som 
kan gjennomføres slik: 

1. Se på et bilde i 1 minutt. 
2. Gå videre til neste bilde (som er tomt) 
3. Snakk om hva dere la merke til på 

bildet. 

4. Gå tilbake til bildet. Ser du noe som du 
ikke la merke til første gang? Har det 
de andre sa noe å si for hvordan du 
ser bildet nå? 

5. Gjør det samme med de andre 
bildene. 

Disiplene som vi møter i fortellingen hadde 
hørt mye av det Jesus fortalte før, men det var 
først når de hadde fått ting forklart i 
sammenheng at de forstod hva det betydde 
for dem. Slik vi hjalp hverandre å se flere ting 
på bildene, slik ser vi også mer av det som står 
i Bibelen når vi leser den sammen. 

På siste side i dette dokumentet finner dere 
en tegning fra fortellingen som kan 
fargelegges. 

Lykke til!  

  



Andaktshjelp: 

Bilde 9 

 

Tre dager etter at Jesus døde kom noen 
kvinner til disiplene og sa at Jesus var stått 
opp. Samme dag var to disipler på vei til 
landsbyen Emmaus. De snakket om alt som 
hadde skjedd 

Bilde 10 

 

Da kom Jesus selv og slo følge med dem, men 
de kjent ham ikke igjen. 
Jesus spurte dem: «Hva er det dere går og 
snakker så ivrig om?» 
Og de svarte: «Du må være den eneste som 
ikke vet hva som er hendt i Jerusalem:» 

Bilde 11

 

«Hva da?» spurte Jesus. 
«Det med Jesus fra Nasaret,» svarte de. «Han 
var en profet som gjorde Guds gjerninger, og 
folket hørte på ham.» 

Bilde 12 

 

Disiplene skjønte fortsatt ikke at det var Jesus 
de snakket med, og fortsatte å fortelle om det 
som hadde skjedd: «Våre ledere, 
øversteprestene og rådsherrene, fikk ham 
dømt til døden. Og vi som hadde håpet at det 
var han som skulle befri folket vårt!» 

Bilde 13 

 

Så fortalte de ham hva som hadde skjedd den 
morgenen: «Nå har noen kvinner blant oss 
gjort oss forvirret. De gikk ut til graven tidlig i 
dag morges, og der så de engler som sa at 
Jesus lever.» 

Bilde 14 

 

Da sa Jesus til dem: «Så trege dere er til å tro 
på alt det som profetene har sagt!» 
Og han begynte å forklare dem det som står 
om ham i Mosebøkene og hos alle profetene.  



Bilde 15 

 

Da de kom til Emmaus, lot Jesus som han ville 
dra videre. Men de gjorde alt de kunne for å få 
ham til å bli. De ba ham inntrengende: «Bli hos 
oss! Det er jo allerede kveld.» 

Bilde 16 

 

Og han gikk med dem inn.  
Mens de satt til bords, tok Jesus brødet, ba 
takkebønnen, brøt brødet og ga dem. Da 
kjente de ham igjen. «Jesus … Er det virkelig 
deg?» 

Bilde 17 

 

Så ble Jesus usynlig for dem. Da avsluttet de 
måltidet og dro tilbake til Jerusalem med én 
gang.  
De sa til hverandre: «Brant ikke hjertene i oss 
da han talte til oss på veien og åpnet skriftene 
for oss?» 

Bilde 18 

 

I Jerusalem fant de alle apostlene og vennene 
deres samlet, og disse sa: «Jesus er virkelig 
stått opp og han har vist seg for Peter!» Og de 
to sa: «Jesus viste seg for oss på veien til 
Emmaus!» Og de fortalte om det som hadde 
hendt på veien, og hvordan de hadde kjent 
ham igjen da han brøt brødet.  

Ofte kan det være vanskelig å se at Jesus er 
med oss i alt vi opplever. Men av og til legger 
vi merke til at han er der på grunn av noe vi 
kjenner igjen fra ting vi har hørt fra Bibelen, 
eller hørt andre fortelle fra livet sitt med 
Jesus.  

Det er godt å vite at han er med oss og at han 
ser oss også når vi synes det er vanskelig å tro 
at han gjør det.  

  



 


