
Andra söndagen  
efter trefaldighet
Jesus samlar lärjungarna

Söndagens tema: Kallelsen till Guds rike
Symbol: Fotspår
Dagens tanke: Följ Jesus!

Berätta ur Bibeln
»Jesu vänner« ur Stora Berättarbibeln (Matt 4:18)

Att prata om
•	 Kan alla människor bli Jesu lärjungar?
•	 Vad tror ni att Jesus vill att vi ska göra när vi 

följer honom? 
•	 Hur följer man någon som man inte ser?
Jesus sa till sina lärjungar: »Följ mig.« Så säger 
han till oss också. Lärjungarna var olika varand
ra. De hade olika jobb, olika intressen och olika 
personligheter. Det tyckte Jesus var bra! Det finns 
plats för alla slags människor bland Jesu lärjungar 
– för dig och mig också!

Minnesvers
»Följ mig!« (Mark 2:14) 

Bön
Tack Jesus, för att vi får följa dig. 
Hjälp oss att se att vi alla behövs. 
Använd oss till det vi är bra på. 
Amen. 

Drama/Lekar
Sitt i knä: Låt barnen ställa sig tätt, tätt i en ring. 
De ska stå i ringen men som om de stod på led. 
Flytta ringen lite inåt upprepade gånger så att den 
blir helt tät. Låt barnen prova att sätta sig ner i 
varandras knän. Prata om att alla behövs om det 
ska fungera. På samma sätt behöver Jesus oss alla. 

Gör si, gör så: Att följa någon innebär att försöka 
göra som den personen gör. Ledaren står framför 
barnen och gör olika rörelser. För varje rörelse 
säger ledaren antingen »Gör si!« eller »Gör så!« 
Säger ledaren »Gör si«, ska barnen inte följa efter. 
Säger ledaren »Gör så«, ska barnen göra likadant. 

Sjungande drama: Använd sången »När Jesus 
kom till oss och gick på jorden« (nr 125 i Barn
psalmboken) och gör den som ett sjungande 
drama. En person är berättaren, en är Jesus och 
övriga är lärjungar.
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Tips – Att gå i Jesu fotspår
Gör en mall på en höger och en vänsterfot som kan 
kopieras upp. Lägg ut fotspår som leder till en mysig 
plats där ni kan sitta ner och läsa berättelsen om Jesus 
vänner. Man kan också lägga fotspåren så att de går till 
olika stationer där man berättar om de olika lärjung
arna. 
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Pyssel

Garnfår
Material: Kartong, 
klädnypor, svart färg, 
garn, sax, lim, plast
ögon och svart filt.
Som fåren följer sin 
herde får vi följa Jesus!
1. Klipp ut en oval ur en bit kartong.
2. Måla främre delen svart.
3. Sätt fast klädnypor som ben.
4. Vira garn runt kartongen så att det blir en bullig fårkropp.
5. Klipp ut öron i svart filt och limma fast.
6. Limma fast plastögon.

Följ mig
Material: Pappersrulle, pennor, guldpapper, lim samt färgat eller 
mönstrat papper.
1. Låt barnen stå modell och rita av deras fotavtryck på papper i 

olika färger. 
2. Låt barnen klippa ut sina fotavtryck 

och klistra fast 
på ett långt 
pappersark.

3. Gör stora vita 
fotavtryck och 
limma dem 
på guldpapper. 
Klipp runt om 
den så att de 
får en guldkant. 
Limma fast Jesu 
fotspår längst 
fram.

4. Över bilden kan ni 
skriva: Jesus säger 
»Följ mig!« 

Introduktion  
i gudstjänsten
En man som står och fiskar 
muttrar för sig själv:
 – Det här är ju lönlöst. 
Jag får ju inget på kroken. 
 Jesus kommer in i kyr
kan. Han ställer sig bredvid 
med ett annat spö. Mannen 
säger till Jesus:
 – Det är ingen idé. Jag 
har stått här jättelänge. Det 
finns ingen fisk.
 – Det är inte fisk jag är 
ute efter. 
 – Nähä, vad fiskar du då?
 – Följ mig så får du själv 
se. Kom med ni andra 
också, så går vi till söndags
skolan! 

Återknytning
Framför det sjungande dra
mat (Se Drama/lekar), och 
låt församlingen vara med 
och sjunga psalmen. 
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