
Møte 7 – Peter – En ny start!

 Icebreaker  Introduksjon 

til tema 

Bibeltekst & 

Bibeltidslinjen 

Bibelhistorien 

(Peter) 

Lek Hobby 

aktivitet 

Bønneaktivitet 

 «Mot til å stole 

på…!» 

La et av barna 
klatre opp på en 
stol og så med 
ryggen til de 
andre. De andre 
barna står så på 
to rader og 
holder personen 
de står overfor 
hardt i hendene 
slik at det lages 
en «seng» med 
hender som 
personen som 
står på stolen 
trygt kan falle på. 
Be barnet så om 
å holde seg strak 
og falle bakover 
mens de andre 
tar han/henne i 
mot. – hvis det er 
for skummelt å 
stå på stolen så 
kan de stå på 
gulvet og gjøre 
det samme. 

Sverd 

Barna skal lage 
hvert sitt «sverd» 
av ballonger. Blås 
opp en lang ballong 
og lag ballongfigur 
sverd.  

Si i dag skal vi 
snakke om en av 
Jesus sine venner. 
En av de som var 
sammen med han 
mens han gikk 
rundt og pratet 
med mennesker. 
En av de som vi 
kaller disippel. 
Denne unge 
mannen var en 
lidenskapelig mann 
som noen ganger 
handlet før han 
tenkte. 

Hender det at dere 
gjør ting dere 
angrer på at dere 
har gjort etterpå? 

Noen som vil 
fortelle om en gang 

«Peter svarte 

dem: «Vend om 

og la dere døpe i 

Jesu Kristi navn, 

hver og en av 

dere, så dere kan 

få tilgivelse for 

syndene, og dere 

skal få Den 

hellige ånds 

gave.» Apg. 2,38 

La barna gjenta 
verset og forsøk og 
la dem lære det 
utenat.   

Deretter snakk litt 
om hva verset 
betyr: 

Hva betyr «vend 
om»? 

Hva er synd? – 
noen eksempler? 

Hva er tilgivelse og 
hvordan kan man 
få tilgivelse? 

Lære om Peter: 

Del 1 om Peter 

Fortell om da Peter ble 
kalt av Jesus til å være 
en av hans disipler. 

Fortell så et par 
historier om Peter som 
Jesus disippel som viser 
litt av Peter sin 
personlighet, slik som 
da han gikk på vannet. 

Fortelle historien om 
hvordan Peter sverger 
på at han aldri skal 
fornekte Jesus. Og 
deretter historien om 
da Jesus blir tatt til 
fange og Peter kutter 
øret av soldaten. End 
med at Peter fornekter 
Jesus tre ganger, hanen 
galer og Jesus møter 
Peter sitt blikk (Lukas 
22,61.) Jesus blir 
korsfestet og Peter er 
tynget av sorg. 

Del 2 om Peter 

«Tampen brenner» 

I forkant av møte så 
må dere ha gjemt en 
liten pose med 
sjokolader. Si så til 
barna at det er gjemt 
en skatt som de skal 
finne. Dere «leder» 
dem ved å si at det blir 
varmere eller kaldere 
ettersom kommer 
nærmere eller lengre 
unna der hvor 
«skatten» er gjemt. De 
må gå samlet som en 
gruppe, ellers blir det 
for vanskelig å si om 
det er 
varmt/kaldt/lunket. 

Når de har funnet 
sjokoladene så kan 
alle få en hver. 

Snakk om hvordan 
Peter var forvirret og 
lurte på hva det var 
som hadde skjedd og 
skjønte ikke hva 
poenget var, men 
øynene hans ble åpnet 

Påskeuke 

armbånd 

Lag armbåndene 
ved å følge 
instruksene i 
pakken. 

Dette armbåndet 
forteller oss 
historien om 
påskeuken da Jesus 
døde for oss, for 
våre synder. Det 
var fordi han 
ønsket at vi skulle 
kunne få evig liv. 

Denne 
oppdagelsen 
forandre livet til 
Peter fullstendig og 
fra å være impulsiv 
og kanskje litt 
ustabil noen ganger 
så ble han fokusert 
og dedikerte resten 
av livet sitt til å 
fortelle andre 
mennesker om 
Jesus. 

Skjell 

Alle får et skjell hver. 
Snakk om hvordan 
skjellene er tomme, de 
har hatt liv i seg, men 
nå er det ingen ting i 
de, de kan fylles med 
noe. I dag 
symboliserer disse 
skjellene våre liv, dere 
er unge og kan fortsatt 
fylle livene deres med 
mye. Hva velger dere å 
fylle livene deres 
med? Det er viktig å 
tenke igjennom og 
være bevisst på 
valgene man gjøre slik 
at man fyller livene 
sine med gode ting, 
som bygger en opp. 

Be en bønn hvor dere 
ber om at Jesus må 
fylle livene til barna. 



Si leksen i dag 
handler om en 
person som 
utviklet motet 
sitt og lærte seg 
til å slippe Jesus 
inn livet sitt og til 
å stole på han.  

de gjorde noe de 
endte opp med å 
angre på? 

 

Hva er den hellige 
Ånds gave? 

Hva går dåp ut på 
og hva betyr det å 
bli døpt? 

 

Maria kommer og 
forteller at graven er 
tom så Peter og 
Johannes løper til 
graven for å se. 

Etterpå drar de ut og 
fisker og Jesus treffer 
dem på stranden, der 
spør han Peter om han 
elsker han og ber han 
om å få lammene. 

Etter dette så får Peter 
sitt liv et virkelig fokus. 

Oppsummer ved å 
fortelle litt om 
pinsedagen og 
begynnelsen på den 
første kristne kirke og 
Peter sin rolle der. 

da Maria kom løpende 
og fortalte at graven 
var tom…så la oss 
fortsette med 
historien om Peter. 

 

Utstyr: 

� Ballonger & ballongpumpe       

� Hviteboard tavle hvor man har skrevet ned minneverset    

� Bibeltidslinje m/figur 

� Pose med små sjokolader  

� Påskeukearmbånd 

� skjell  

Utstyr kan kjøpes på: 

www.cchobby.no eller www.panduro.no. Man kan også finne mye i vanlig leketøysforretninger (som Brio, Billige Leker, ToysRus osv). Andre butikker som er verd å 

sjekke ut er Nille, Europris og Staples. En del bokhandler har også div utstyr som kan brukes. Utenlandske nettsteder er www.bakerross.co.uk og www.amazon.co.uk  



 


