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Før samlingen må du huske å legge noen 
ting i skattekisten om dere bruker det.  

I dag kan det passe med; 

Duk (duken som viste seg i et syn for 
Peter) 
Ulike lekedyr (de ulike dyrene som 
viste seg for Peter på duken)  
Sandaler (de måtte gå langt i dagens 
fortelling) 
 
Det kan være lurt å prøvekjøre 
PowerPoint før samlingen for å sjekke 
at du har fått med deg alle bildene. 
Hvordan du kan gjennomføre 
samlingen er nøyere beskrevet i 
dokumentet «Mal for 
hjemmesøndagsskole». 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. 
 

Dagens aktivitet: 

Du trenger 
– Hvit duk eller stoff, kan og bruke vanlig 
ark om dere ikke vil lage duk. 
– Fingermaling i ulike farger 

Be alle se på hendene sine og ta ytterst på 
pekefingeren. Kan dere se de små 
strekene ytterst på fingrene? De strekene 
kalles fingeravtrykk og dine streker er helt 
spesielle for deg. Ingen har helt like 
fingeravtrykk. Det viser at alle mennesker 
er forskjellige. Men alle har vi fått Den 
hellige ånd. Den har Gud gitt til alle 
mennesker. Nå skal vi lage en duk med 
våre fingeravtrykk på. 

Forberedelser 
Gjør plass til duk og maling på gulvet. 

Gjennomføring 
La barn (og voksne som er tilstede) dyppe 
pekefingeren sin i malingene og lag en 
bord/ramme rundt kanten av duken med 
fingeravtrykk. La så alle dyppe hele 
hånden i malingen og trykk den på ulike 
steder på duken innenfor rammen. Slik får 
dere en fin duk som kan henges på veggen 
eller brukes som duk etter at den har 
tørket. 

 

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 kjempeflott. 
(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 Apgj. 
10. 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.) 

 

Peter og Kornelius  

Bilde 9 

 

 

 

 

 

I Cæsarea bodde en romersk offiser som 
het Kornelius. 
Selv om han ikke var jøde, ba han ofte til 
Gud og gav penger til de fattige. En dag 
viste en engel seg for ham. – Kornelius! Sa 
engelen. Dine bønner og gaver til de 
fattige har steget opp til Gud. Send noen til 
Jaffa for å hente en mann som heter 
Peter. 
 
 



Bilde 10 
 

 

 

 

 

 

Kornelius kalte til seg to tjenere og en 
soldat, og fortalte dem hva som hadde 
skjedd. – Dra til Jaffa, sa han. – Engelen sa 
at Peter bor hos garveren Simon, i et hus 
nede ved sjøen. Hent ham hit. 
 

Bilde 11 

 

 

 

 

 

Dagen etter satt Peter oppe på taket og ba. 
Han var sulten. Da viste Gud ham et syn. 
Det kom en duk full av alle slags dyr ned 
fra himmelen. Så hørte han en stemme 
som sa: – Stå opp, Peter. Slakt og spis alle 
disse dyrene. 
Men Peter var opplært til ikke å spise 
enkelte dyr, så han svarte: Jeg kan ikke 
spise urene dyr. 
 

Bilde 12 

 

 

 

 

 

Da svarte stemmen: Det Gud sier er rent, 
skal ikke du kalle urent. Se, jeg har sendt 
tre menn til deg. Bli med dem. 

Bilde 13 
 

 

 

 

 
 

Peter gikk da ned til de fremmede 
mennene. Det er meg dere leter etter, sa 
han. – Hva er det dere vil? – Vi er sendt ut 
av offiseren Kornelius. Han har fått 
beskjed av en engel om å hente deg. 
 

Bilde 14 

  

 

 

 

 

 
Da de kom til Cæsarea og Kornelius fikk 
se Peter, bøyde han seg for å tilbe ham.  
Da sa Peter: – Reis deg, jeg er bare et 
menneske! 
 

Bilde 15 

 

Kornelius hadde samlet slekt og venner. – 
En jøde har egentlig ikke lov til å besøke 
noen fra et annet folk, sa Peter. – Men Gud 
har vist meg at jeg ikke skal kalle noe 
menneske for urent. 
 

 



Bilde 16 

 

Kornelius fortalte om engelen som 
hadde bedt han om å hente Peter. 
– Nå vil vi høre hva Gud vil du skal fortelle 
oss, sa han. 
 

Bilde 17 

 

Da forsto Peter at duken med alle dyrene 
betydde at Gud ikke gjør forskjell på folk. 
At Gud sendte Jesus fra Nasaret til frelse 
for alle mennesker. – Alle som tror på 
ham, skal få tilgivelse for syndene sine, sa 
han til de som hørte på. 
 

Bilde 18 

 

Den hellige Ånd kom da over alle som 
hørte på. De talte i tunger og priste Gud. 
Lovet være Gud! Sa de. – Kom og bli døpt i 
Jesu navn! 
 


