
 

 

JESUS STILLER STORMEN 
Markus 4,35 – 41, Matt 8,23 – 27, Luk 8,22 - 25 

Fokus: Jesus viser sin makt. 

 Jesu liv 

 Underfortelling.  

 

Materiale: 

 Globen. 

 Plassering: Nye testamente – Jesu liv-hylle. 

 Deler: Jesus, disipler, båt. 

 Underlag: Filtkart over Israel. Genesaretsjøen – i  blå fil. 

 

Bakgrunn:  

Jesu offentlige virke kan beskrives som tredelt: Han talte til folket og til disiplene. Han gjorde under 
og tegn, og han samtalte med mennesker. Dagens fortelling viser oss et av underne som er beskrevet i 
Evangeliene. Dette er et naturunder som dviser Jesu makt over naturen. Resultatet av underet er 
disiplenes undring over hvem Jesus er. Han er mennesket som går sammen med dem og leder dem, 
men han er også noe mer. Han gjør ting ingen kan gjøre. 

 Jesu under er presentert som historiske hendelser. De har derfor skjedd på et bestemt sted, til 
en bestemt tid.  Det er derfor et poeng at også presentasjonen plasserer hendelsen inn i en ramme av 
realisme. Det gjøres ved å plassere dette geografisk. Samtidig er Jesu gjerninger mer enn historiske 
hendelser. Jesus viser oss Guds rike, dette riket som også vi kan ha del i. Derfor blir plasseringen også 
eksistensiell – ”Israel ligger midt i verden”. Der verdensdelene møtes. Denne innledningen ønsker vi 
skal være felles for alle underfortellingene, men er barna vandt til innledningen kan den forkortes. 

”Plasseringen i virkeligheten” blir demonstrert ved overgangen fra globusen til det tegnede kartet på 
golvet og utrullingen av Genesaret.  

 

Finn fram materiellet: Globus, Genesaret i blå filt, 
båten, minst 2 disipler og Jesus. 

Se nøye hvor jeg henter dagens fortelling, slik at 
du kan finne det fram senere hvis du ønsker å 
arbeide videre med det. 

Hold fram globusen. Pek på Europa, Pek på 
Amerika. 
Pek på verdensdelene 

Dette er vår verden, og her oppe bor vi. Vi tenker 
at jorden består av verdensdeler. Vi bor i Europa. 
Amerika er på andre siden. Tre verdensdeler 
henger sammen. 



 

 

Tegn opp på gulvet Omriss av de enkelte 
verdensdelene 
Pek på området rett foran deg. 
 
 
 
 
Rull ut filtkartet av Israel 

Hvis vi bretter ut disse verdensdelene vil Europa 
ligge her, Asia ligge her og Afrika her. 
Verdensdelene møtes i det landområdet som er her. 
Dette landet har mange navn. Vi kaller det Israel, 
Palestina eller Kanaan. 
Det ligger så midt i verden som det er mulig å 
komme. 

 (Hvis tilhørerne har hørt innledningen mange 
ganger kan du begynne fortellingen med: Dette er 
det landområdet som ligger så midt i verden som 
det er mulig å komme.) 

Finn fram Jesus figuren Her var det en gang en mann som sa så mange 
vidunderlige ting å gjorde så mye underlig at folk 
fulgte etter ham.  Han vandret rundt i dette landet. 

 
 
Finn fram Genesaret og rull den sakte ut. 

I dette landet er det byer og landsbygder, det er 
elver og sjøer, fjell og daler. En av sjøene heter 
Genesaret. 

Finn fram Peter og disiplene En av de som fulgte etter, var Peter. Han ble en 
disippel fordi Jesus ba ham være med. Det var 
flere disipler enn to(tre?) men disse minner oss på 
alle sammen. 

Sett båten på filten og disiplene og Jesus oppi. 
Før båten ut på sjøen. 

Jesus og disiplene var ved Genesaretsjøen, men de 
trengte å kommer over på den andre siden. 
Peter hadde funnet en båt som kunne ta  dem over  

Pek  på Peter som styrer båten 
 
 
 
 
Pek på Jesus 

Peter var fisker, han var vant til å være i båt. var 
det lite vind kunne han ro, var det vind kunne han 
seile.  
Peter kunne få dem trygt over. 
 
Jesus hadde lagt seg og sov bak i båten på en pute. 

Ta tak i båten og rugg på den, løft den litt opp og 
velt den over på skrå . 
Krøll filten så den bli ujevn og båten står skjevt 
når du setter den ned.. 

Men denne dagen kom det mye vind.  Det blåste 
en sterk virvelvind. Bølgene var så store at båten 
nesten forsvant . 

Pek på Peter Peter var redd. 

 Båten ble full av vann, og Peter og disiplene ble 
enda reddere 
De trodde de kom til å synke. 
Men Jesus sov. 

Pek på Peter og Jesus Peter ropte til Jesus og vekket ham: Herre bryr du 
deg ikke om at vi går under.  

Reis opp Jesus og sett ham fremst i baugen. Jesus våknet, så at Peter og de andre var redde, og  
ble forundret 
Han sa: Hvorfor er dere redde? Hjelper ikke troen 
dere? 
 
Så reiste han seg, gikk han fram i båten og truet 
vinden og sjøen. 

Glatt ut filten før du sier noe. Det ble blikk stille 

Sitt og se på båten og det stille vannet. Peter og de andre så på hverandre og sa: Hva er 
dette for en? Hvem er Jesus egentlig? 



 

 

Len deg tilbake og se på tilhørerne før du spør: Og nå lurer jeg på: 
Hvilken del av denne fortellingen likte du best? 
Hva mener du er det viktigste ved denne 
fortellingen. 
Jeg lurer på hvordan det var for Peter å være redd i 
båt? 
Jeg lurer på om Peter pleide å lure på hvem folk 
var?  
 
Jeg lurer på hvorfor Peter lurte på hvem Jesus er? 
 
Jeg lurer om du noen gang har sagt eller tenkt 
ordene: Bryr du deg ikke...?  
Jeg lurer på om det er noe i denne fortellingen som 
handler om deg? 
 
 

  

 


