
PÅSKENS	  ANSIKTER	  1	  
TIL LEKSJONEN 

Tema for denne samlingen: Jesu fødsel og oppvekst 

• Liturgisk handling 

• Kjernepresentasjon 

Om materiellet: 

• Plassering: Påskereolen 

• Sju plaketter med bilder av Jesus, stativ 

• Underlag: fiolett og hvitt 

BAKGRUNN  

Fasten er forberedelsestiden før påske. Denne leksjonen vil hjelpe barna å forberede seg på 

påskens mysterium. Vi nærmer oss mysteriet ved å høre historiene om Kristus som går mot 

korset og oppstandelsen. Denne leksjonen konsentrerer seg om Jesus som et nyfødt barn. 

Hvis du presenterte Den hellige familie og Påskemysteriet den første uka i faste, vil du 

kanskje gi to presentasjoner av ”ansiktene” i dag.  

MERKNADER TIL MATERIELLET 

Finn materiellet til denne leksjonen midt på øverste hylle av påskereolen, mellom materiellet 

til ”Påskens mysterium” og ”Synagogen og salen”. 

Materiellet består av sju bilder av Jesu ansikt, montert på kryssfiner. Underlaget er en rull 

som, når den er rullet ut, viser seks fiolette rektangler og ett hvitt, alle avdelt med en pinne. 

Rull sammen underlaget slik at det hvite rektanglet er innerst. 

Et spesielt stativ gjør at bildene kan oppbevares stående, synlig for barna. Det er også plass 

til underlaget på stativet. Hvis du ikke har et slikt stativ, har du alt sammen på et brett. 

SÆRSKILTE MERKNADER 

Tips til fortellingen: 

Mot slutten av hver av disse fortellingene om Jesu ansikter inviterer du barna til å velge ting 

fra rommet som kan tilføre noe til historien. Når du forteller om ”Jesu fødsel og oppvekst”, 

kan for eksempel et barn hente figurere fra julekrybben og sette ved siden av bildet, mens en 

annen kan hente ørkenboksen. Vær åpen for overraskende forbindelser barna kan finne når 

de utforsker meningen som ligger gjemt i materiellet. Denne aktiviteten er viktig fordi den gir 

fortellingene bevegelse og handling, og det lar hele rommet inngå i Jesu fødsel, liv, død og 

oppstandelse. 

Når du ruller ut underlaget, skal rullen være nærmest deg. Det betyr at du også etter hvert 

må trekke den delen som er rullet ut, nærmere barna. Hver gang du presenterer ett av 

påskens ansikter, ruller du ut underlaget, plasserer det første bildet, ruller ut neste seksjon, 

plasserer det andre bildet, og så videre. 



 

	   BEVEGELSER ORD 
1 Når barna er klar, går du til hylla med 

materiellet for faste og påske. Ta med 
deg plakettene og rullen med 
underlaget til sirkelen. 
Sett kortene ved siden av deg, og 
legg rullen foran deg. Rull underlaget 
mot deg, slik at den første seksjonen 
blir synlig for barna. 

Legg merke til hvor jeg går, så du vet hvor du 
kan finne igjen denne fortellingen. 

2 Ta opp den første plaketten, med 
bildet av den nyfødte Jesus, og hold 
det foran deg så barna ser det. Pek 
på personene du nevner, og tegn en 
linje om ansiktene deres med 
fingeren. 

I begynnelsen ble barnet født. Gud valgte 
Maria til å være Guds mor. Hør godt på de 
ordene! 
Gud valgte Maria til å være Guds mor, og 
Ordet ble født som et ordløst barn. 

	  

	  

3 Tegn et kors i Marias ansikt med 
fingeren, den ene linjen fra panne til 
munn og den andre linjen fra øye til 
øye. Gjenta det samme for Josef. 

Når babyen så opp i ansiktet til mor Maria, så 
han allerede korset der. Når han så opp i 
ansiktet til far Josef, så var korset der også. 

4 Trekk en linje rundt hele familien. Mor Maria og far Josef holdt babyen godt 
inntil seg. De holdt babyen varm. De ga 
babyen alt det en baby trenger for å vokse, 
og den begynte å vokse. 

5 Behold et øyeblikk den gode tanken 
om barnet som vokser, før du legger 
bildet ned på underlaget, mot barna. 

Nå lurer jeg på om det er noe i dette rommet 
som du kan hente og legge ved siden av 
bildet for å hjelpe oss å si noe mer om denne 
delen av historien. Se deg rundt og se om det 
er noe du kan tenke deg. Jeg vil spørre dere 
etter tur om dere har lyst til å gå og hente noe 
å legge ved siden av bildet for å vise mer av 
fortellingen. 



	  

	  

	  

6 Begynn å spørre rundt i ringen. Spør 
hvert barn om han eller hun har lyst til 
å finne noe å sette ved bildet. Noen 
greier kanskje ikke å finne på noe. Da 
går du videre. Du kan gi dem sjansen 
igjen seinere. Finner de fremdeles 
ikke på noe, er det greit. Mange barn 
lærer like mye ved å se på de andre. 
Noen barn kan reise seg og gå 
omkring en stund, og så ta med seg 
noe nokså tilfeldig. Vis overraskelse, 
og undre deg sammen med dem om 
hvorfor dette ble valgt. Sammen vil 
dere komme fram til en relevant 
sammenheng, for alt som er i rommet, 
henger sammen på en eller annen 
måte. 
Gled deg over hver ting som barna 
kommer med. Når dere har hatt tid 
nok til å betrakte alt sammen, inviterer 
du barna, en etter en, til å legge 
tingene tilbake der de fant dem. Selv 
setter du bildene og underlaget tilbake 
på hylla. 
Hjelp så barna til å finne arbeid. 

Jeg vet ikke hva du kommer til å hente. Du er 
den eneste i hele verden som vet det. 
Hvis du ikke har lyst til å finne noen ting, så er 
det også greit. Da kan du bare se på hvordan 
bildet blir etter hvert. 

PÅSKENS	  ANSIKTER	  2 
TIL LEKSJONEN 

Tema for denne samlingen: Jesus blir borte og blir funnet igjen. 

• Liturgisk handling 

• Kjernepresentasjon 

Om materiellet: 

• Plassering: Påskereolen 



• Sju plaketter med bilder av Jesus, stativ 

• Underlag: fiolett og hvitt 

 

BAKGRUNN  

Fasten er forberedelsestiden før påske. Denne leksjonen fortsetter å forberede barna på 

påskens mysterium. Vi nærmer oss mysteriet ved å høre historiene om Kristus som går mot 

korset og oppstandelsen. Denne leksjonen konsentrerer seg om Jesus som den som ble 

borte, og så ble funnet igjen. 

Begynn denne samlingen med en kort repetisjon av  

• Jesu fødsel og oppvekst  

 

Så legger du ned det andre bildet og forteller om det andre av påskens ansikter. 

Siden det er sju presentasjoner av ansikter, men bare seks søndager i faste, kan du 

kombinere flere fortellinger i én samling, slik at det passer med de samlingene du har til 

rådighet. 

MERKNADER TIL MATERIELLET 

Finn materiellet til denne leksjonen midt på øverste hylle av påskereolen, mellom materiellet 

til ”Påskens mysterium” og ”Synagogen og salen”. 

Materiellet består av sju bilder av Jesu ansikt, montert på kryssfiner. Underlaget er en rull 

som, når den er rullet ut, viser seks fiolette rektangler og ett hvitt, alle avdelt med en pinne. 

Rull sammen underlaget slik at det hvite rektanglet er innerst. 

Et spesielt stativ gjør at bildene kan oppbevares stående, synlig for barna. Det er også plass 

til underlaget på stativet. Hvis du ikke har et slikt stativ, har du alt sammen på et brett. 

SÆRSKILTE MERKNADER 

Tips til fortellingen: 

Mot slutten av hver av disse fortellingene om Jesu ansikter inviterer du barna til å velge ting 

fra rommet som kan tilføre noe til historien. Denne aktiviteten får barna til å oppfatte at det er 

en sammenheng mellom historiene. Siden du føyer til en ny forteling hver uke, ber du barna 

bare finne ting til den aktuelle fortellingen.  

Når du ruller ut underlaget, skal rullen være nærmest deg. Det betyr at du også etter hvert 

må trekke den delen som er rullet ut, nærmere barna, for å få plass til et nytt bilde. Et barn 

som sitter vis a vis, kan hjelpe til å trekke underlaget bort fra deg. 

 

	   DETTE GØR DU DETTE SIER DU 



1 Når barna er klar, går du og henter 
plakettene og underlaget fra 
påskereolen. 
Sett kortene ved siden av deg, og 
legg rullen foran deg. Rull ut den 
første seksjonen av underlaget. 
Fortell sammenfattet om ”Jesu 
fødsel og oppvekst”, og legg ned det 
første bildet. 
	  

Følg med hvor jeg går, slik at du kan finne 
igjen denne fortellingen. 

2 Rull ut neste seksjon. Ta det andre 
bildet, og hold det slik at barna ser 
det mens du forteller videre. 

Babyen vokste og ble gutt. Da han var omkring 
tolv år gammel, reiste han sammen med mor 
Maria og far Josef og mange andre folk fra 
hjembyen Nasaret. De dro til den store og 
vakre byen Jerusalem for å feire en av de 
hellige høytidene. Da feiringen var forbi, dro 
folket fra Nasaret ut gjennom den store porten 
og begynte på hjemreisen. 
Plutselig oppdaget Maria og Josef at Jesus 
ikke var der! De tenkte at han hadde lekt 
sammen med noen av de andre barna 
hjemmefra, siden de reiste sammen. Nå 
skyndte de seg tilbake til Jerusalem for å finne 
ham. 
Maria og Josef lette i de trange, mørke gatene. 
De lette på torget, der de hadde kjøpt maten 
sin, og de lette der hvor de hadde overnattet. 
De lette over alt! I tre dager lette de. De trodde 
de hadde mistet ham for alltid. 
Til sist lette de til og med i templet – og der var 
han. Han satt og snakket med rabbiene, 
prestene. Når Jesus snakket, hørte de på ham, 
fordi han visste så mye. Når de snakket, lyttet 
han, fordi han gjerne ville lære mer. 
Da stilte Maria og Josef det spørsmålet som 
alle foreldre spør barna sine, men som det aldri 
går an å svare på: ”Hvorfor gjorde du dette mot 
oss?”  Da svarte Jesus noe ganske rart. Han 
sa: ” Visste dere ikke at jeg må være i min 
Fars hus??” (Luk. 2, 49) 
Maria og Josef forsto ikke dette. Huset deres 
var jo i Nasaret, der hvor Josef hadde 
verkstedet sitt.  
De så inn i ansiktet til Jesus. De spurte seg: 
Hvor kom han egentlig fra, denne gutten 
deres? 
De forsto ikke, men de glemte det ikke heller. 



 

	  

	  

	  

	  

	  

3 Legg den andre plaketten ned på 
den andre delen av underlaget. 
 
Begynn å spørre barna rundt i ringen 
om de har lyst til å finne noe å sette 
ved bildet. Noen greier kanskje ikke 
å finne på noe. Da går du videre. Du 
kan gi dem sjansen igjen seinere. 
Finner de fremdeles ikke på noe, er 
det greit. Mange barn lærer like mye 
ved å se på de andre. 
Gled deg over hver ting som barna 
kommer med. Når dere har hatt tid 
nok til å betrakte alt sammen, 
inviterer du barna, en etter en, til å 
legge tingene tilbake der de fant 
dem. Selv setter du bildene og 
underlaget tilbake på hylla. 
Hjelp så barna til å finne arbeid. 

Nå lurer jeg på om det er noe i dette rommet 
som du kan hente og legge ved siden av bildet 
for å hjelpe oss å si noe mer om denne delen 
av historien. Se deg rundt og se om det er noe 
du kan tenke deg. Jeg vil spørre dere etter tur 
om dere har lyst til å gå og hente noe å legge 
ved siden av bildet av gutten som ble borte og 
ble funnet igjen, noe som kan hjelpe oss å 
fortelle mer om det. 

	  

PÅSKENS	  ANSIKTER	  3 
TIL LEKSJONEN 

Tema for denne samlingen: Jesus blir døpt og velsignet av Gud 

• Liturgisk handling 

• Kjernepresentasjon 

Om materiellet: 

• Plassering: Påskereolen 

• Sju plaketter med bilder av Jesus, stativ 



• Underlag: fiolett og hvitt 

BAKGRUNN  

Fasten er forberedelsestiden før påske. Denne leksjonen fortsetter å forberede barna på 

påskens mysterium. Vi nærmer oss mysteriet ved å høre historiene om Kristus som går mot 

korset og oppstandelsen. Denne leksjonen konsentrerer seg om Jesus som den som ble 

døpt og velsignet. 

Begynn denne samlingen med en kort repetisjon av de to første bildene:  

• Jesu fødsel og oppvekst  

• Jesus blir borte og blir funnet igjen 

før du viser det tredje bildet og forteller dagens historie.  

 

MERKNADER TIL MATERIELLET 

Finn materiellet til denne leksjonen midt på øverste hylle av påskereolen, mellom materiellet 

til ”Påskens mysterium” og ”Synagogen og salen”. 

Materiellet består av sju bilder av Jesu ansikt, montert på kryssfiner. Underlaget er en rull 

som, når den er rullet ut, viser seks fiolette rektangler og ett hvitt, alle avdelt med en pinne. 

Rull sammen underlaget slik at det hvite rektanglet er innerst. 

Et spesielt stativ gjør at bildene kan oppbevares stående, synlig for barna. Det er også plass 

til underlaget på stativet. Hvis du ikke har et slikt stativ, har du alt sammen på et brett. 

 

SÆRSKILTE MERKNADER 

Hjemme:  

Påskens ansikter kan fungere godt for en fortellingsstund i familien gjennom fastetiden. I 

stedet for å invitere til å hente gjenstander til fortellingen, kan du slutte med å stille noen 

undringsspørsmål, som for eksempel disse. 

• Jeg lurer på om det er noen her som har blitt født? 

• Jeg lurer på om noen ved dette bordet har blitt borte noen gang? Og er blitt funnet? 

• Jeg lurer på om noen i denne familien er blitt døpt? 

	  

En slik måte å fortelle på setter historien til din familie i sammenheng med den store 

fortellingen om Guds folk. 

 

 DETTE GJØR DU DETTE SIER DU 



1 Når barna er klar, går du og henter 
plakettene og underlaget fra påskereolen. 
Sett kortene ved siden av deg, og legg 
rullen foran deg. Rull ut den første 
seksjonen av underlaget. Fortell kort om 
”Jesu fødsel og oppvekst”, og legg ned 
det første bildet. 
Det samme gjør du med den andre 
fortellingen og det andre bildet.  
 

Følg med hvor jeg går, slik at du kan finne igjen 
denne fortellingen. 

2 Rull ut den tredje seksjonen. Ta fram det 
tredje bildet og hold det slik at barna ser 
det mens du forteller. 

Jesus vokste opp og ble mann. Da han var 
omtrent tretti år gammel, gikk han til elva Jordan. 
Der holdt Johannes, fetteren hans, på å døpe folk. 

3 Pek på Johannes. Vi kan ikke se noe 
annet enn håret hans. 

Kan dere se Johannes? Vi ser bare hodet hans 
bakfra. Han holdt til i ødemarken. 
Jesus gikk ut i elva, slik at han sto ansikt til ansikt 
med Johannes. Så sa han: ”Døp meg!” 
Johannes så på Jesus som om det var for første 
gang. Nå så han hvem han virkelig var. ”Hvordan 
kan jeg døpe deg? Du er jo Messias, han som vi 
har ventet på. Det er du som må døpe meg!” 
”Nei. Det står skrevet at du skal gå foran meg og 
rydde veien. Du skal døpe meg.! 

4 Dekk hodet til Jesus med en hånd, og ta 
hånda bort igjen. Tegn duen øverst på 
bildet med fingeren. 

Jesus gikk under i mørket og kaoset i vannet. Da 
Johannes løftet ham opp i lyset igjen, var det folk 
som sa at de så en due komme ned fra himmelen 
og bli over hodet til Jesus. 
Folk som var der den dagen, hørte også en 
stemme som sa: Dette er min Sønn, den elskede, i 
ham har jeg min glede.” 
Da Jesus var blitt døpt, gikk han over til den andre 
siden av Jordanelva og ut i ørkenen. Der ble han i 
førti dager og førti netter, for å lære mer om hvem 
han var, og hva oppgaven hans skulle være. 

5 Legg den tredje plaketten ned på den 
tredje delen av underlaget. 
Begynn å spørre barna rundt i ringen om 
de har lyst til å finne noe å sette ved 
bildet. Noen greier kanskje ikke å finne på 
noe. Da går du videre. Du kan gi dem 
sjansen igjen seinere. Finner de 
fremdeles ikke på noe, er det greit. Mange 
barn lærer like mye ved å se på de andre. 
Gled deg over hver ting som barna 
kommer med. Når dere har hatt tid nok til 
å betrakte alt sammen, inviterer du barna, 
en etter en, til å legge tingene tilbake der 
de fant dem. Selv setter du bildene og 
underlaget tilbake på hylla. 
Hjelp så barna til å finne arbeid. 

Nå lurer jeg på om det er noe i dette rommet som 
kan hjelpe oss å si noe mer om denne historien. 
Se deg rundt og se om det er noe du kan tenke 
deg. Jeg vil spørre dere etter tur om dere har lyst 
til å gå og hente noe å legge ved siden av bildet 
for å vise mer av fortellingen. 

PÅSKENS	  ANSIKTER	  4 
TIL LEKSJONEN 

Tema for denne samlingen: Jesu opplevelser i ørkenen (Lukas 4) 

• Liturgisk handling 

• Kjernepresentasjon 

Om materiellet: 



• Plassering: Påskereolen 

• Sju plaketter med bilder av Jesus, stativ 

• Underlag: fiolett og hvitt 

BAKGRUNN  

Fasten er forberedelsestiden før påske. Denne leksjonen fortsetter å forberede barna på 

påskens mysterium. Vi nærmer oss mysteriet ved å høre historiene om Kristus som går mot 

korset og oppstandelsen. Denne leksjonen konsentrerer seg om Jesus som ble fristet i 

ørkenen. 

Begynn denne samlingen med en kort repetisjon av de tre første bildene:  

• Jesu fødsel og oppvekst  

• Jesus blir borte og blir funnet igjen 

• Jesus blir døpt og velsignet av Gud  

før du viser det fjerde bildet og forteller dagens historie.  

 

MERKNADER TIL MATERIELLET 

Finn materiellet til denne leksjonen midt på øverste hylle av påskereolen, mellom materiellet 

til ”Påskens mysterium” og ”Synagogen og salen”. 

Materiellet består av sju bilder av Jesu ansikt, montert på kryssfiner. Underlaget er en rull 

som, når den er rullet ut, viser seks fiolette rektangler og ett hvitt, alle avdelt med en pinne. 

Rull sammen underlaget slik at det hvite rektanglet er innerst. 

Et spesielt stativ gjør at bildene kan oppbevares stående, synlig for barna. Det er også plass 

til underlaget på stativet. Hvis du ikke har et slikt stativ, har du alt sammen på et brett. 

SÆRSKILTE MERKNADER 

Tips til fortellingen: 

Når du inviterer barna til å legge materiell ved siden av bildene, kan det være en form for 

”sammenkopling” av fortellinger. Du kan fortelle to Gudsrikeleiken- historier parallelt, og 

invitere barna til å lage sine egne forbindelser. Med større barn fungerer dette særlig godt. 

Du kunne for eksempel fortelle historien om skapelsen parallelt med fortellingen om 

”ansiktene”. Så kunne du spørre barna: ”Jeg lurer på hvor denne dagen (fra Skapelsen) 

passer i denne fortellingen (Ansiktene)?”  

 DETTE GJØR DU DETTE SIER DU 



1 Når barna er klar, går du og henter 
plakettene og underlaget fra påskereolen. 
Sett kortene ved siden av deg, og legg 
rullen foran deg. Rull ut den første 
seksjonen av underlaget. Fortell kort om 
”Jesu fødsel og oppvekst”, og legg ned 
det første bildet. 
Det samme gjør du med den andre og 
tredje fortellingen og tilsvarende bilder.  
 

Se godt hvor jeg går for å hente fortellingen. Da 
kan du finne den igjen når du har bruk for den. 

2 Rull ut underlaget slik at fjerde seksjon 
kommer fram. Vis barna det fjerde bildet. 

Jesus gikk ut i ørkenen for å forstå mer av hvem 
han var, og hva arbeidet hans skulle være. Han 
ble der i førti dager og førti netter. Det var lite å 
spise og drikke der. 
 
En dag hørte han en stemme som sa: « Kan du 
ikke bare forandre en av disse steinene her til 
brød, slik at du får noe å spise?” 
Jesus sa: ”Nei. For vi trenger mer enn brød for å 
være ekte mennesker.” 
 
Plutselig var det som om Jesus var på toppen av 
det store templet i Jerusalem. Da kom den 
stemmen igjen: ”Hvis du virkelig er Guds sønn, 
da kan du vel kaste deg utfor og se om Gud 
sender englene sine for å ta imot deg!” 
Jesus sa: ”Nei. Vi trenger ikke å sette Gud på 
prøve.” 
 

  Da var det som om Jesus kunne se alle verdens 
riker og deres herlighet. Stemmen kom tilbake 
og sa: ”Hvis du vil følge meg, skal jeg gjøre deg 
til konge over alle disse rikene.” 
Da sa Jesus: ”Nei. Jeg skal nok være konge, 
men ikke på den måten.” 
 
Da ble stemmen borte. Jesus gikk tilbake over 
Jordan og begynte på arbeidet sitt. Men hva var 
egentlig arbeidet hans? 

3 Legg den fjerde plaketten ned på den 
fjerde delen av underlaget. 
 
Begynn å spørre barna rundt i ringen om 
de har lyst til å finne noe å sette ved bildet 
av Jesus i ørkenen. Noen greier kanskje 
ikke å finne på noe. Da går du videre. Du 
kan gi dem sjansen igjen seinere. Finner 
de fremdeles ikke på noe, er det greit. 
Mange barn lærer mye bare ved å se på. 
Gled deg over hver ting som barna 
kommer med. Når dere har hatt tid nok til 
å betrakte alt sammen, inviterer du barna, 
en etter en, til å legge tingene tilbake der 
de fant dem. Selv setter du bildene og 
underlaget tilbake på hylla. 
Hjelp så barna til å finne arbeid. 

Nå lurer jeg på om det er noe i dette rommet 
som kan hjelpe oss å si noe mer om denne 
historien. Se deg rundt og se om det er noe du 
kan tenke deg. Jeg vil spørre dere etter tur om 
dere har lyst til å gå og hente noe å legge ved 
siden av bildet for å vise mer av fortellingen. 

PÅSKENS	  ANSIKTER	  5 



TIL LEKSJONEN 

Tema for denne samlingen: Jesus helbreder og skaper lignelser 

• Liturgisk handling 

• Kjernepresentasjon 

Om materiellet: 

• Plassering: Påskereolen 

• Sju plaketter med bilder av Jesus, stativ 

• Underlag: fiolett og hvitt 

BAKGRUNN  

Fasten er forberedelsestiden før påske. Denne leksjonen fortsetter å forberede barna på 

påskens mysterium. Vi nærmer oss mysteriet ved å høre historiene om Kristus som går mot 

korset og oppstandelsen. Denne leksjonen konsentrerer seg om Jesus som helbrederen og 

lignelsesmakeren. 

Begynn denne samlingen med en kort repetisjon av de første fire bildene:  

• Jesu fødsel og oppvekst  

• Jesus blir borte og blir funnet igjen. 

• Jesus blir døpt og velsignet av Gud  

• Jesu opplevelser i ørkenen  

Så fortsetter du med å fortelle om det femte bildet. 

MERKNADER TIL MATERIELLET 

Finn materiellet til denne leksjonen midt på øverste hylle av påskereolen, mellom materiellet 

til ”Påskens mysterium” og ”Synagogen og salen”. 

Materiellet består av sju bilder av Jesu ansikt, montert på kryssfiner. Underlaget er en rull 

som, når den er rullet ut, viser seks fiolette rektangler og ett hvitt, alle avdelt med en pinne. 

Rull sammen underlaget slik at det hvite rektanglet er innerst. 

Et spesielt stativ gjør at bildene kan oppbevares stående, synlig for barna. Det er også plass 

til underlaget på stativet. Hvis du ikke har et slikt stativ, har du alt sammen på et brett. 

 

SÆRSKILTE MERKNADER 

Tips til fortellingen: 

Da Jerome Berryman utviklet disse fortellingene om ”Jesu ansikter”, tenkte han at de ville 

passe best for litt eldre barn. Men lærere ved Christ Cathedral i Houston brukte dette 

materiellet med mindre barn også, helt ned til to år. For de yngste barna må du gjøre 

fortellingen kort, særlig repetisjonen av de tidligere samlingene. Bruk kanskje bare en setning 

eller to for hvert bilde, for eksempel: 

• Her er babyen som ble født. 



• Her er gutten som ble borte og ble funnet igjen 

 

 DETTE GJØR DU DETTE SIER DU 
1 Når barna er klar, går du og henter 

plakettene og underlaget fra 
påskereolen. 
Sett kortene ved siden av deg, og legg 
rullen foran deg. Rull ut den første 
seksjonen av underlaget. Fortell kort 
om ”Jesu fødsel og oppvekst”, og legg 
ned det første bildet. 
På samme måte gjør du med den 
andre, tredje og fjerde fortellingen. 
Legg ned bildene etter hvert som du er 
ferdig med å fortelle om dem, og rull ut 
neste seksjon av underlaget.  
 

Se godt hvor jeg går for å hente fortellingen. Da kan 
du finne den igjen når du har bruk for den. 

2 Rull ut underlaget så det femte 
rektangelet kommer til syne. Ta fram 
den femte plaketten og hold den så 
barna kan se bildet mens du forteller. 
 

Jesus kom tilbake over Jordanelva og begynte på 
arbeidet sitt – men hva var det han skulle gjøre. 
Arbeidet hans var å være nær menneskene, særlig 
de menneskene som ingen andre hadde lyst til å 
være sammen med 

3 Pek på den blinde mannen. Ser dere? Han har kommet bort til denne blinde 
mannen. Han er så nær at han tar på øynene hans. 
Når Jesus kom så nær folk, forandret de seg. De 
kunne se ting som de aldri hadde sett før, og de 
kunne gjøre ting de aldri hadde gjort før. De ble bra. 
 
Jesus fortalte lignelser også. Til slutt visste han at 
han skulle bli en lignelse, og så vendte han seg mot 
Jerusalem for siste gang. 

4 Legg den femte plaketten ned på 
underlaget. 
 
Begynn å spørre barna rundt i ringen 
om de har lyst til å finne noe å sette 
ved bildet av Jesus i ørkenen. Noen 
greier kanskje ikke å finne på noe. Da 
går du videre. Du kan gi dem sjansen 
igjen seinere. Finner de fremdeles ikke 
på noe, er det greit. Mange barn lærer 
mye bare ved å se på. 
 
Gled deg over hver ting som barna 
kommer med. Når dere har hatt tid nok 
til å betrakte alt sammen, inviterer du 
barna, en etter en, til å legge tingene 
tilbake der de fant dem. Selv setter du 
bildene og underlaget tilbake på hylla. 
Hjelp så barna med å bestemme seg 
for hva de vil arbeide med. 

Nå lurer jeg på om det er noe i dette rommet som 
kan hjelpe oss å si noe mer om denne historien. Se 
deg rundt og se om det er noe du kan tenke deg. 
Jeg vil spørre dere etter tur om dere har lyst til å gå 
og hente noe å legge ved siden av bildet for å vise 
mer av fortellingen. 

PÅSKENS	  ANSIKTER	  6 
TIL LEKSJONEN 

Tema for denne samlingen: Jesus deler ut brød og vin 

• Liturgisk handling 



• Kjernepresentasjon 

Om materiellet: 

• Plassering: Påskereolen 

• Sju plaketter med bilder av Jesus, stativ 

• Underlag: fiolett og hvitt 

BAKGRUNN  

Fasten er forberedelsestiden før påske. Denne leksjonen fortsetter å forberede barna på 

påskens mysterium. Vi nærmer oss mysteriet ved å høre historiene om Kristus som går mot 

korset og oppstandelsen. I denne samlingen konsentrerer vi oss om Jesus som kommer til 

Jerusalem og deler brød og vin med de tolv disiplene – og med oss. 

Begynn denne samlingen med en kort oppsummering av de første fem bildene: 

• Jesu fødsel og oppvekst  

• Jesus blir borte og blir funnet igjen 

• Jesus blir døpt og velsignet av Gud  

• Jesu opplevelser i ørkenen  

• Jesus helbreder og skaper lignelser  

Så fortsetter du med å fortelle om det sjette bildet. Hvis dette er siste samling før påske, tar 

du også med den sjuende presentasjonen av Jesu ansikter. 

MERKNADER TIL MATERIELLET 

Finn materiellet til denne leksjonen midt på øverste hylle av påskereolen, mellom materiellet 

til ”Påskens mysterium” og ”Synagogen og salen”. 

Materiellet består av sju bilder av Jesu ansikt, montert på kryssfiner. Underlaget er en rull 

som, når den er rullet ut, viser seks fiolette rektangler og ett hvitt, alle avdelt med en pinne. 

Rull sammen underlaget slik at det hvite rektanglet er innerst. 

Et spesielt stativ gjør at bildene kan oppbevares stående, synlig for barna. Det er også plass 

til underlaget på stativet. Hvis du ikke har et slikt stativ, har du alt sammen på et brett. 

SÆRSKILTE MERKNADER 

Hjemme: 

Hvis du bruker denne serien med fortellinger hjemme, bruker du undringsspørsmål i stedet 

for å hente materiell til bildene. Passelige undringsspørsmål til de fire siste fortellingene 

kunne være: 

• Jeg lurer på om noen rundt dette bordet har funnet ut hvem de er, og hva arbeidet 

deres skal være? 

• Jeg lurer på om noen i denne familien noen gang har vært nær andre mennesker – 

særlig mennesker som ingen andre ville være sammen med?  



Er det noen her som har fortalt lignelser? Har noen ved dette bordet vært syk noen 

gang? 

• Jeg lurer på om noen her har vært i nærheten av hellig brød og hellig vin? 

• Jeg lurer på om noen her kan huske hva som har vært den beste påsken for dem? 

Hva er den første påsken du kan huske? 

 DETTE GJØR DU DETTE SIER DU 
1 Når barna er klar, går du og henter 

plakettene og underlaget fra 
påskereolen. 
Sett kortene ved siden av deg, og legg 
rullen foran deg. Rull ut den første 
seksjonen av underlaget. Fortell kort 
om ”Jesu fødsel og oppvekst”, og legg 
ned det første bildet. 
På samme måte gjør du med de neste 
fortellingene. Legg ned bildene etter 
hvert som du er ferdig med å fortelle 
om dem, og rull ut neste seksjon av 
underlaget.  
 

Se godt hvor jeg går for å hente fortellingen. Da kan 
du finne den igjen når du har bruk for den. 

2 Når du har lagt ned bildet om Jesus 
som helbreder og skaper lignelser, 
ruller du ut den sjette seksjonen, tar 
opp det sjette bildet og holder det fram 
for barna. 
 

Jesus kom til Jerusalem for siste gang. Det var 
jødenes påskefest, og byen var full av folk fra mange 
forskjellige land. De trodde Jesus kom for å være 
konge, men de hørte ikke på ham.  
Da han kom til byen, red han ikke på en stor hvit hest, 
og ikke ble han båret av soldater. Han red på et esel, 
og det var ikke engang hans. Han hadde lånt det. 
Men folk svingte palmegreiner den dagen Jesus kom 
til Jerusalem, og det var noe man gjorde for konger. 
 
Mandag, tirsdag og onsdag var Jesus i templet og 
underviste. Om kvelden dro han tilbake til Oljeberget 
sammen med de tolv disiplene. Folk la merke til det, 
og de hvisket til hverandre om at på Oljeberget skulle 
englene komme ned og lage en hær som skulle jage 
bort de romerske soldatene. 

 	   En dag Jesus var i templet, sa han: ”Ser dere den 
gamle damen der? Hun putter noe i tempelkisten. 
Hør! Kan dere høre noen lyd? Hun puttet oppi den 
aller minste mynten som fins. Det var alle pengene 
hun eide. 
Men se, her kommer en rik mann. Han har så mye 
penger at han må ha hjelp til å bære dem. Pengene 
lager en masse lyd når han tømmer dem opp i kisten. 
Men jeg lurer på hvem som egentlig ga mest – den 
gamle damen eller den rike mannen?” 

3 	   Noen sa at den rike mannen ga mest, og noen sa at 
det var den gamle damen.  
 
Tempelvaktene sa: ”På torsdag tar vi ham.”  Da 
torsdagen kom, kunne de ikke finne ham. Den 
kvelden skyndte Jesus og de tolv seg gjennom de 
mørke gatene og inn i et hus. Der gikk de opp en 
trapp til en sal, der de holdt sitt siste måltid sammen. 



  
 
 

Da de hadde spist seg mette, tok Jesus et brød og 
takket Gud. Så delte han det og sa noe slikt: ”Hver 
gang der bryter brødet og deler det med hverandre på 
denne måten, vil jeg være der.” han tok også et beger 
med vin, takket Gud og sa: ”Når dere deler vinen på 
denne måten, er jeg der.” 
 
Hva var det han snakket om? Alltid sa han slike ting. 
Hvordan kunne de forstå hva han mente? Men de 
glemte likevel ikke det han hadde sagt, og med tiden 
skulle de forstå det. 
 
Med ett reiste Judas seg og gikk ut. De andre sang en 
salme, og så gikk de ut i en hage ved Oljeberget, som 
het Getsemane. Jesus ville be, og da han var ferdig, 
kom han bort til de tolv igjen. Da kom Judas ut av 
mørket og hilste Jesus med et kyss. Det var et signal 
til at soldatene skulle ta ham. De kom også ut fra 
skyggene, og de tok Jesus med seg inn i natten. De 
tolv disiplene forsvant i mørket. 

 

 Legg den sjette plaketten på plass på 
underlaget. 

Nå lurer jeg på om det er noe i dette rommet som kan 
hjelpe oss å si noe mer om denne historien. Se deg 
rundt og se om det er noe du kan tenke deg. Jeg vil 
spørre dere etter tur om dere har lyst til å gå og hente 
noe å legge ved siden av bildet for å vise mer av 
fortellingen. 

 Begynn å spørre barna rundt i ringen 
om de har lyst til å finne noe å sette 
ved bildet av Jesus i ørkenen. Noen 
greier kanskje ikke å finne på noe. Da 
går du videre. Du kan gi dem sjansen 
igjen seinere. Finner de fremdeles ikke 
på noe, er det greit. Mange barn lærer 
mye bare ved å se på. Gled deg over 
hver ting som barna kommer med. Når 
dere har hatt tid nok til å betrakte alt 
sammen, inviterer du barna, en etter 
en, til å legge tingene tilbake der de 
fant dem. Selv setter du bildene og 
underlaget tilbake på hylla. Hjelp så 
barna med å bestemme seg for hva de 
vil arbeide med. 

 

 

PÅSKENS	  ANSIKTER	  7 
TIL LEKSJONEN 

Tema for denne samlingen: Jesus døde, men lever fortsatt 

• Liturgisk handling 

• Kjernepresentasjon 

Om materiellet: 

• Plassering: Påskereolen 

• Sju plaketter med bilder av Jesus, stativ 



• Underlag: fiolett og hvitt 

BAKGRUNN  

Fasten er forberedelsestiden før påske. Denne leksjonen fortsetter å forberede barna på 

påskens mysterium. Vi nærmer oss mysteriet ved å høre historiene om Kristus som går mot 

korset og oppstandelsen. I denne samlingen konsentrerer vi oss om Jesu død og 

oppstandelse. 

Begynn denne samlingen med en kort oppsummering av de første seks bildene: 

• Jesu fødsel og oppvekst  

• Jesus blir borte og blir funnet igjen 

• Jesus blir døpt og velsignet av Gud  

• Jesu opplevelser i ørkenen  

• Jesus helbreder og skaper lignelser  

• Jesus deler brød og vin 

Så fortsetter du med det siste bildet i denne fortellingen. 

MERKNADER TIL MATERIELLET 

Finn materiellet til denne leksjonen midt på øverste hylle av påskereolen, mellom materiellet 

til ”Påskens mysterium” og ”Synagogen og salen”. 

Materiellet består av sju bilder av Jesu ansikt, montert på kryssfiner. Underlaget er en rull 

som, når den er rullet ut, viser seks fiolette rektangler og ett hvitt, alle avdelt med en pinne. 

Rull sammen underlaget slik at det hvite rektanglet er innerst. 

Et spesielt stativ gjør at bildene kan oppbevares stående, synlig for barna. Det er også plass 

til underlaget på stativet. Hvis du ikke har et slikt stativ, har du alt sammen på et brett. 

	   DETTE GJØR DU DETTE SIER DU 
1 Når barna er klar, går du og henter 

plakettene og underlaget fra 
påskereolen. 
Sett kortene ved siden av deg, og legg 
rullen foran deg. Rull ut den første 
seksjonen av underlaget. Fortell kort 
om ”Jesu fødsel og oppvekst”, og legg 
ned det første bildet. På samme måte 
gjør du med de neste fortellingene.  

Se godt hvor jeg går for å hente fortellingen. 
Da kan du finne den igjen når du har bruk 
for den. 

2 Ikke rull ut den siste delen av 
underlaget ennå. 
Ta opp den sjuende plaketten, og hold 
den med bildet av Jesus på korset 
vendt mot barna. Så forteller du:  

Det ble en forvirrende natt. Og da dagen 
kom, ble Jesus tatt med utenfor bymuren. 
Der ble han korsfestet. 



3 Pek på den mørke himmelen. Den ettermiddagen døde Jesus. Himmelen 
ble mørk. Jesus ble tatt ned fra korset og 
begravet i en hule. Så ble hulen stengt med 
en stor stein som ble rullet foran åpningen. 
Lørdagen var så stille at du nesten kunne 
høre jorda puste. 
Søndag morgen var det noen kvinner som  
våget seg ut til graven, bare fordi de ville 
være nær Jesus. De ville huske på ham, 
selv om det var sørgelig. Da de kom til 
graven, oppdaget de at steinen var rullet til 
side, og at graven var tom. 
Jesus hadde dødd på korset, men han var 
på en eller annen måte fortsatt levende 
sammen med dem. Og han er også levende 
sammen med oss, særlig i brødet og vinen. 

4 Snu plaketten langsomt fra den ene 
siden til den andre mens du beskriver 
ansiktene i denne delen av fortellingen. 
Til sist vender du kanten av plaketten 
mot barna og ”prøver” å ta de to 
bildene fra hverandre. 

Når du ser på denne siden (korsfestelsen), 
vet du at den andre siden (påskemorgen) er 
der. Når du ser denne siden (påskemorgen), 
vet du at de andre siden (korsfestelsen) er 
der, og det er umulig å ta dem fra 
hverandre. Det er dette som er påskens 
store mysterium, og det gjør en så stor 
forskjell…. 

5 Nå ruller du ut den hvite delen av 
underlaget. 
Legg den sjuende plaketten ned på det 
hvite rektangelet, med bildet av den 
oppstandne Kristus opp. 

…..at fargen også forandrer seg. 

	  

	  

6 Len deg tilbake og betrakt den 
komplette fortellingen som er lagt ut. 
Så ser du forvirret ut. Si: 

Vent nå litt. Her er det noe galt. 

7 Gjør oppmerksom på at fortellingen 
er lagt ut som en linje, ved å peke på 
delene. 

Her er begynnelsen – midten – og 
avslutningen. 



8 Løft opp den sjuende plaketten og 
snu den med korsfestelsessiden 
opp. 

Hvis vi har bare denne siden av bildet, betyr 
det at det er en slutt på fortellingen. 

9 Snu plaketten og la barna se 
oppstandelsessiden. 

Men det er jo denne siden også. 

10 Legg bildet tilbake på golvet, med 
oppstandelsen opp. 

Slutten er også en begynnelse, så vi kan 
ikke la fortellingen være som en linje. 

11 Løft opp det første bildet, og rull 
underlaget unna, mot deg. Legg 
bildet ned på bare golvet, samme 
sted som det lå før.  
Løft opp bilde nr. 2 og rull sammen 
mer av underlaget. Legg bildet ned 
slik illustrasjonen viser. ( Hvis du 
tenker deg en urskive der det første 
bildet er kl. 12, plasserer du de neste 
bildene som følger: Bilde nr. 2 og 3 
ved henholdsvis kl. 2 og kl. 4; bilde 
nr. 4 ved kl. 6; bilde nr. 5 og 6 ved kl. 
8 og kl. 10, og bilde nr 7 i sentrum, 
med oppstandelsen opp. Alle bildene 
vender riktig vei for barna.) Rull 
underlaget sammen og legger det 
ved siden av deg. (Husk å rulle det 
motsatt vei etterpå.) 

La oss se hva vi da kan gjøre. 

	  
	  



12 Si, mens du antyder sirkelen med 
fingeren: 
 
 
Når undringen går mot slutten, 
begynner du å hjelpe barna med å 
bestemme seg for noe å arbeide 
med. 

Nå kan historien fortsette for bestandig. 
Jeg lurer på hvilken del av denne 
fortellingen du liker best. 
Jeg lurer på hva som er den viktigste delen. 
Jeg lurer på hvor du er i fortellingen, eller 
hvilken del av den som handler om deg. 
Jeg lurer på om vi kan utelate noe av 
fortellingen og likevel ha alt vi har bruk for. 

	  

	  

	  


