
Hjemmesøndagsskole 28. mars 2021 

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 

• Et hjerte i tre deler, hvor det på hver bit står «Ja». Delene samles. Dette 
kan du lage enkelt ved å tegne et hjerte på et ark, og dele det i tre, bare 
med tusj eller også klippe det opp som et puslespill. (Peter sier «ja» tre 
ganger til Jesus. Peters kjærlighet til Jesus gjorde at   Peter fikk et viktig 
oppdrag.) 

• Gjeterstav. Dette kan være en pinne eller stokk du finner ute, eller 
kanskje du kan bruke en langkost og ‘late som’ det er en gjeterstav. 
(Peter blir hyrde/leder for de første kristne.) 

• Et glass med babymat eller en pose med havregrøt/ risengrøt. (Peter fikk 
bla. i oppdrag å fø lammene til Jesus. Lam er baby-sauer, og trenger som 
helt små noe annet å spise enn voksne sauer.) 

 

Før eller etter samlingen kan det passe med disse aktivitetene: 

1. Rispose/ Ertepose med hemmelig innhold: Gjør klar en tøypose med 
ukokt ris eller ukokte erter. Putt 3-5 ting i posen og la barna kjenne etter 
og gjette hva de kjenner i posen. Forslag til innhold: Stein, lekesau, 
lekebil, skrue, nøkkel. 

2. Server knekkebrød, og la hvert barn skrive «ja» på knekkebrødet sitt 
med tubepålegg. Ha gjerne et par alternative pålegg å velge mellom, 
f.eks. smøreost og makrell. 

3. Lag hyrdestav: Gå gjerne ut på pinnejakt i skog og nærområdet. Helst 
ganske lange og robuste pinner. Hvis dere bare finner mindre pinner kan 
du som leder forklare at gjeterstavene var somregel ganske store og 
høye. Pinnene kan gjerne spikkes og pyntes litt på. 

4. Fortell: – Denne hyrdestaven kan minne oss på «den gode hyrde» som 
passer på sauene sine, og at Jesus er «den gode hyrde» som passer på 
oss. Han lærte oss hvordan gode ledere skal være. Hva brukte gjeteren 
hyrdestaven til? 
– Gi de mat (ta ned mat og blader fra trærne til sauene) 
– Beskytte sauene (skremme vekk ville dyr som ville ta sauene) 



– Hjelp sauene på rett vei (forsiktig lede sauene på riktig vei, hvis noen 
kom litt på avveier) 

- Ta med staven hjem og fortell familien om hva en hyrdestav ble brukt til. 

Lykke til! 

Bibelfortellingen  

Nå kommer bildene med tekst til hvert bilde. Du kan gjerne lese det som står 
slik det står, men hvis du heller vil fortelle med dine egne ord, er det kjempe-
flott. (Når du er ferdig å fortelle og vise alle bildene kan du, hvis dere er klar for 
det, lese teksten akkurat slik den står i Joh. 21, 15-19. Da er historien frisk i 
barnas minne, og det hjelper dem å henge med selv om formuleringene i 
Bibelen ikke er like lette som dem de møter i en barnebok.) 

 

Bilde 9 

 

Etter at Jesus var stått opp fra de døde, viste han seg for disiplene ved 
Tiberiassjøen. 

Bilde 10 

 

Da Jesus ble tatt til fange før han døde, nektet Peter tre ganger på at han kjente 
ham. «Er ikke du en av hans disipler?» spurte en tjenestejente. «Nei! Jeg 
kjenner ikke han», svarte Peter bestemt. 

 

 



Bilde 11 

 

Ved Tiberiassjøen tok Jesus Peter til side og spurte ham: «Elsker du meg mer 
enn disse?» «Ja», svarte Peter, «du vet at jeg har deg kjær.» 

Bilde 12 

 

Da sa Jesus: «Gi lammene mine mat!» 

Bilde 13 

 

Igjen spurte Jesus ham: «Elsker du meg?» «Ja, Herre», svarte Peter, «du vet at 
jeg har deg kjær.» 

Bilde 14 

 

«Vær gjeter for sauene mine!» sa Jesus. 

 



Bilde 15 

 

For tredje gang spurte Jesus: «Peter, sønn av Johannes, har du meg kjær?» 

Bilde 16 

 

Da ble Peter lei seg og svarte: «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær.» 

Bilde 17 

 

«Gi sauene mine mat. Og følg meg!» sa Jesus. 

Bilde 18 

 

Etter at Jesus var tatt opp til himmelen, ble Peter leder for de kristne. 

 



Bilde 20 

Dagens spørsmål: 

Hva er en gjeter eller hyrde? 

Hva gjør en gjeter? 

1. Leder sauene til steder de kan få mat og hvile 

2. Teller alle, hver enkelt sau betyr noe helt spesielt for den gode gjeteren 

3. Leter hvis en sau blir borte fra flokken 

4. Beskytter sauene mot farer 

5. Flere ting…?  
 

Bilde 21 

Hva har vi lært i dag?  

Peter var veldig lei seg for han hadde sagt han ikke kjente Jesus, og han tenkte  
mye på det fra Jesus hang på korset og døde og lå i grava. Så selv om det ikke 
var lett for Peter å snakke med Jesus etter at Jesus stod opp igjen, så var det en 
viktig samtale.  

Peter fikk sjansen til å si hvor glad han var i Jesus, og Jesus fortalte Peter at han 
hadde en jobb for han: Han skulle være en gjeter for ‘flokken’ til Jesus. Det vil si 
at han skulle være en leder for de som ville tro på Jesus og følge han, altså den 
kristne kirka.  

Peter var ikke perfekt. Han var ofte ivrig, men kunne si og gjøre gale ting. Men i 
denne historien får vi høre at det viktigste er at Jesus tilgir Peter, og at Peter er 
glad i Jesus. Det er derfor Peter kan være en ‘gjeter’ en leder for de kristne. 
(Prest, pastor, menighetsleder, forsamlingsleder). 

Slik kan vi også komme til Jesus når vi ikke får til ting, og gjør eller sier noe galt. 
Jesus tilgir oss, og har sikkert en jobb for oss å gjøre også.  


