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I den første kristne tid sker der 
en hel masse i Jerusalem, hvor 

apostlene er. Det ser vi blandt andet i de første kapitler i Apostlenes Gerninger (ApG). 
Nu skal vi læse kapitel 5-9. Her møder vi særligt apostlen Peter og de første kristne. De 
kristne er både populære og ikke populære. De første kristne er ikke til at stoppe. Hver 
dag – både hjemme og i templet – underviser og fortæller de om Jesus. Jøderne vil stoppe 
dem. Og det begynder at være farligt at tro på Jesus. Det oplever en mand, der hedder 
Stefanus. Så de kristne flygter væk fra Jerusalem, og det gode budskab spredes endnu 
længere ud i landet. Evangeliet om Jesus, hans død og opstandelse, kan ikke stoppes. 
Tværtimod stopper Gud forfølgeren, Saulus (senere kaldet Paulus), for at bruge ham. 
Apostlenes Gerninger er skrevet af lægen Lukas, som også har skrevet Lukasevangeliet.

introApostlenes Gerninger

LÆS ApG 5,1-111
Læs ApG 5,12-162

Afsløret
De første 
kristne
I den første menighed – dvs. i det 
første kristne fællesskab i Jerusalem 
– spiller apostlene en stor rolle.

Samtale: Hvad viser man, når man 
lægger noget foran en persons 
fødder – apostlenes »fødder« (ApG 
4,35. 37 og 5,2.)? Og hvad mener 
man med, at ting sker ved apostle-
nes »hænder«?

Tegn og undere viser, at Gud er stor. 
Undere er noget, der normalt ikke 
kan ske, men som Gud lader ske, for 
at mennesker skal tro på Gud.

Samtale: Kan I finde et andet ord for 
»tegn og undere«?

Apostlene i Jerusalem opholder sig 
i »Salomos Søjlegang«. Der går en 
gang af 2 rækker søjler rundt om hele 
tempelområdet. »Salomos Søjlegang« 
er den gang, der går langs templets 
østlige mur. I de søjlegange, hvor der er 
dejlig skygge, har de skriftkloge deres 
skoler. Og de handlende og dem, der 
veksler penge, har deres boder her.
 Apostlene gemmer sig altså ikke 
eller holder sig for sig selv. De er tæt 

Samtale: Hvilke af disse ord 
passer på historien, I lige har 
læst: lyver – ærlig – skjuler sand-
heden – aftalt spil – indrømmer 
alt – snyd.

Måske har I hørt om »VAR« i 
fodbold. »VAR« er video-hjæl-
pe-dommere, som ser fodbold-
kampen på skærme og kan hjæl-
pe dommeren på banen med at 
dømme rigtigt. Måske afslører 
videoen, at en spiller filmer, sny-
der sig til et straffespark. Eller at 
en spiller med vilje tager bolden 
med hånden på målstregen, og 
skal have rødt kort – i stedet for 
ros for en superredning.
 Problemet med Ananias og 
Safira er ikke, at de beholder 
nogle af pengene selv, men at de 
snyder helt bevidst for at score 
beundring – som om de giver alt 
til Gud. De »filmer«, bliver afslø-
ret, men bliver ved med at holde 
fast i løgnen.
 Peter forstår det ikke! Vers 
4: »Det er jo ikke mennesker, 
men Gud, du har løjet for, 

Ananias!« Når vi gør noget ondt, 
synder, snyder eller lyver, må 
vi indrømme det og bede Gud 
om tilgivelse. Så kan det godt 
være, at det er til »rødt kort« – 
for noget dumt gjort kan have 
konsekvenser. Men det bliver 
aldrig til »dødt kort«. For Gud 
elsker os, tilgiver os og vil, at vi 
skal leve sammen med ham.

 Kære Jesus. Du kender 
alle os her. Og ingenting, 
som vi gør, er en over-
raskelse for dig. Så tak 
– fordi vi må gøre godt 
for andre. Og tilgiv – når 
vi gør andre ondt. Vis os, 
hvordan vi kan gøre det 
godt igen. Amen.

Spørgsmål børn:
Har du prøvet at tilgive?

Refleksion voksne:
Hvad gjorde mest indtryk 
på jer i denne beretning?

Udæske
Udæske bety-
der udfordre 
– fx til kamp.
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LÆS ApG 5,17-323

F – f – f
Læg mærke til alle F- ordene. 
Indsæt 
selv ordene, som begynder 
med F. 
Læs bibelteksten igen eller find 
ordene i F-boksen.

Apostlene kommer i f------, men 
en Herrens engel f---- dem ud 
og siger: stå f--- på tempelplad-
sen – f------ f-- f----- (v 17-21).
 Rådet er et slags jødisk folke-
ting. De vil nu dømme apostle-
ne. F------ er f--------- låst. Men 
vagterne f----- ingen derinde (v 
22-24). Apostlene underviser 
igen f----- på tempelpladsen. 
Apostlene bliver atter anholdt, 
uden brug af magt, for vagterne 
f------, at f----- vil gøre mod-
stand. Apostlene f---------- for 
Rådet, der f------- dem og f-----
-- dem at undervise, for byen er 
f---- af deres lære om Jesus (v 
25-28). Apostlene understreger: 
vore f----- Gud har gjort Jesus til 
f----- og f------ (v 29-32).

Samtale: Hvad betyder det, at 
man bør adlyde Gud mere end 
mennesker?

Spørgsmål børn:
Hvad tror I, købmændene 
sælger i Salomos Søjle-
gang?

Refleksion voksne:
Hvad sker der af gode ting i 
»jeres skygge« (v 15)?

Spørgsmål børn:
Hvorfor sætter vi folk i 
fængsel?

Refleksion voksne:
Hvad gjorde mest indtryk 
på jer i denne beretning?

på templet, de religiøse ledere, 
købmænd og folk, der handler 
– lige dér, tæt på, hvor det hele 
sker.
 Folk kan godt lide apostlene 
og de første kristne, men mange 
tør ikke være en del af gruppen. 
Alligevel bliver der flere og flere, 
som tror på Jesus.

Samtale: Hvorfor tror I, at nogle 
folk ikke tør blive en del af fælles-
skabet omkring apostlene, Peter 
og de andre kristne?

 Kære Gud. Giv os 
frimodighed til at gøre og 
sige det, vi tror på, så vi 
ikke gemmer os væk, hvis 
andre er uenige med os. 
Amen.
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Apostlene kan ikke stoppes. For 
de er vidner. Det vil sige, de har 
selv set, hvordan Jesus bliver 
korsfæstet, de er sammen med 
ham efter opstandelsen, siger 
farvel til ham ved hans himmel-
fart og får Helligånden pinsedag.

F – Boks
fængsel, fører, frem, forkynd 
for folket, fængslet, forsvarligt, 
finder, folket, frygter, folket, 
fremstilles, forhører, forbyder, 
fyldt, fædres, fyrste og frelser

 Kære Jesus. Pas på de 
mennesker, som sidder i 
fængsel, bare fordi de er 
kristne. Amen.
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INDHOLD

Voksenspørgsmål:

Så kan vi voksne 

få lidt alenetid!

Og det kan 

jeg også!

HVORDAN

Side 1-39

LIGNELSER OG 

UNDERE
Bonden sår - lyset skinner

Jesus - magt over naturen

Jesus - magt over 

sygdom og ånder

Jesus - magt over døden

Johannes Døber dør

Brød til 5000

ABRAHAM OG ISAK

Abraham og Sara på rejse

Guds løfte til Abraham

Sara bliver gravid

Abraham skal ofre Isak

Isak bliver gift

Tema: Lidt om Gud

DE FØRSTE 

KRISTNE
Apostlene - umulig at stoppe

Stefanus - diakon

Tema: TJENESTE

Stefanus´ lange tale

Stefanus - martyr

Evangeliet til Samaria

Filip og hofmanden

Saulus / Paulus – Guds tjener

Sådan læser du HÆNG UD MED GUD

LÆS 1 Mosebog 1,11-19

26

Nu skaber Gud planterne, og hvor må 

det have været et fantastisk syn! Kast et 

blik ud af vinduet og se om I kan få øje på 

naturen. Gud skaber stadigvæk.

 På den fjerde dag skabes månen, so-

len og stjernerne, og de skal være med til 

at »fastsætte festtider, dage og år«. Men 

Gud har jo allerede skabt lyset – nemlig 

på den første dag?

Samtale: Hvis lyset den første dag ikke er 

månen og solen, hvad er det så?

Der er forskel på hverdag og fest, men 

begge dele er skabt af Gud. Han ønsker 

at have del i hele vores liv, både når der 

er fest, og når det ikke er så nemt.

Jesus siger: »Og se, jeg er med jer alle 

dage indtil verdens ende.«

 (Matt 28,20b).

Spørgsmål børn:

Kan I huske andre beretnin-

ger i Bibelen, der handler 

om vand?

Refleksion voksne:

Læs Joh 4,7-15. Hvad er det 

for noget vand, Jesus taler 

om? Kender I til det?

Spørgsmål børn:

Nævn en ting i naturen, som 

Gud har skabt, og som jeg 

ser hver dag. 

Refleksion voksne:

Hvad gør I for, at Jesus 

får plads hver dag i jeres 

familie?

og himmel, og på tredjedagen lader han 

det tørre land komme til syne.

Samtale: Hvordan forestiller I jer, at det 

har været, da Gud skabte?

Fest og farver
Samtale: Alle dage! Hvad betyder det 

for jer?

 Tak, Jesus, for din trofasthed. 

Amen.
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LÆS ApG 5,33-424 LÆS ApG 6,1-75

Et godt råd

Spørgsmål børn:
Hvad synes I om et af mine 
gode råd: Smil til en frem-
med hver dag?

Refleksion voksne:
Hvilket råd er det bedste, I 
nogensinde har fået?

Opgave-
fordeling
De første kristne sælger deres 
ejendom og deler ud til hver 
enkelt efter behov (ApG 2,45; 
4,35). Efterhånden bliver den 
opgave større og større – apost-
lene er ved at miste overblikket 
og vil nu koncentrere sig om at 
fortælle om Jesus, hans død og 
opstandelse. Derfor laver de en 
ny opgavefordeling.
 »Ord« og »bord« rimer. 
Opgaverne er forskellige men 
hører sammen og er lige vigtige 
og nødvendige.
 Apostlene tager sig af »tjene-
sten for Guds ord«, dvs. beder og 
fortæller om Jesus. De syv valgte 
mænd tager sig af »tjenesten ved 
bordene« dvs. fordeling af mad 
og undervisning. De kaldes de 
første diakoner, fordi det græske 
ord for tjeneste hedder diakonia.
 Apostlene »lægger hænderne 
på dem«. I Det Gamle Testamen-
te lægger man ofte hænderne på 
mennesker, der skal indsættes i 
et bestemt embede, fx til konge. 
Jesus lægger hænderne på syge, 
når han helbreder og velsigner 

Rådet løslader apostlene men 
forbyder dem at tale mere om 
Jesus. De pisker dem for at vise, 
at de mener det. Hørte apostle-
ne efter? Se vers 42.

Samtale: Nu er der gået 2000 
år, siden Jesus blev dræbt. Tænk 
på Gamaliels råd. Hvordan er 
det gået?

 Tak, Jesus, fordi du ikke 
er fup og fiduser, men for-
tæller sandt om Gud. Tak, 
fordi vi kan læse og høre 
om dig i dag. Amen.

Jesus er ikke den eneste, der 
samler tilhængere og bliver 
dræbt. Gamaliel nævner to 
andre eksempler: 

1) Teudas, en leder af en gruppe 
på 400 mand, der gør oprør 
mod Herodes´ regering. Teudas 
bliver dræbt, og gruppen går i 
opløsning.
2) Judas fra Galilæa, en 
oprørsleder med følgere. Han 
bliver dræbt, og gruppen går i 
opløsning.

Præcis på samme måde samler 
Jesus tilhængere, disciple, og 
Jesus bliver dræbt.   
Tiden vil vise, om apostlene taler 
sandt, siger Gamaliel. For hvis 
historien er fup og fiduser, som 
mennesker har fundet på, så er 
det hurtigt glemt. Men hvis det 
kommer fra Gud – kan Rådet 
alligevel ikke gøre noget.

Samtale: Er der forskel på 
Teudas, Judas fra Galilæa og 
Jesus. Hvis ja, hvilke(n)?
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LÆS ApG 6,8-156

Stefanus
Stefanus er fuld af tro og Hellig-
ånd (ApG 6,5) og fuld af nåde 
og kraft (v 8). Vi får Helligånden, 
når vi bliver døbt. Helligånden 
hjælper os med at forstå og leve 
efter Guds vilje.
 De jødiske ledere kan ikke 
lide, at Stefanus fortæller om 
Jesus på en sådan måde, at 
man næsten bliver overbevist 
om, at det passer. De bryder sig 
heller ikke om hans arbejde for 
de fattige. Det er nemlig grunden 
til, at mange flere bliver kristne. 
Derfor finder de på nogle grimme 
tricks. Selv om rygterne ikke er 
sande, men falske, så virker det. 
For Stefanus bliver anholdt.

Samtale: Rådet synes, at Ste-
fanus´ ansigt er som en engels 
ansigt. Hvordan mon Stefanus 
ser ud?

 Kære Jesus. Hjælp os til 
ikke at lytte til løgn. Amen.

Spørgsmål børn:
Hvilken opgave er du god 
til?

Refleksion voksne:
Hvordan er opgaverne for-
delt i jeres familie? Kunne 
I forestille jer at ændre på 
det?

Spørgsmål børn:
Hvad er sladder og falske 
rygter? 

Refleksion voksne:
Hvad gjorde mest indtryk 
på jer i denne beretning?

børn. De første missionærer i Det 
Nye Testamente bliver indviet 
med håndspålæggelse og forbøn.

Samtale: Ved I, om der også er 
»diakoner« i dag. Hvad laver de?

 Kære Gud. Vis os vores 
forskellige opgaver. Tak, 
fordi alle opgaver – store 
eller små – er lige vigtige 
og mest nødvendige. 
Amen.

Hellenist 
og hebræer
Hellenister er græskta-
lende jøder. Hebræere er 
hebraisktalende jøder.

De Frigivne
Om »De Frigivnes, Kyrenæernes 
og Alexandrinernes Synagoge« 
dækker over én eller tre syna-
goger, ved vi ikke. »De Frigivne« 
fortæller, at det er tidligere 
slaver eller indsatte, og de to 
sidste navne henviser til hvilke 
egne, de kom fra.

fakta
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