
Tidsram: 20-25 minuter. 

Joh 21:1-14

Den uppståndne och lärjungarna vid Tiberiassjön
Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberiassjön. Det gick till så: Si-
mon Petrus och Tomas, som kallades Tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, 
Sebedaios söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sade till 
de andra: ”Jag ger mig ut och fiskar.” De sade: ”Vi följer med dig.” De gick ut och 
steg i båten, men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på 
stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade: ”Mina 
barn, har ni ingen fisk?” De svarade nej, och han sade: ”Kasta ut nätet på högra 
sidan om båten, så får ni.” De kastade ut nätet, och nu orkade de inte dra in det 
för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade sade då till Petrus: ”Det är Herren!” 
När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget, för han 
var inte klädd, och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med 
fångsten på släp; de hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Då de steg 
i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sade till dem: 
”Hämta några av fiskarna som ni just fick.” Simon Petrus gick upp på stranden 
och drog i land nätet, som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var 
så många gick nätet inte sönder.
   Jesus sade till lärjungarna: ”Kom och ät.” Ingen av dem vågade fråga honom 
vem han var; de förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och 
gav dem, och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina 
lärjungar sedan han uppstått från de döda.

Övriga läsningar
Apg 5:27-32, 40b-41, Upp 5:11-14

Bakgrund
”Mina barn, har ni ingen fisk?” frågar Kristus lärjungarna. Han ser att de saknar 
något, att det finns en tomhet och ett misslyckande. ”Kasta ut nätet på högra 
sidan” uppmanar han dem. Det är som en uppmaning att ändra sin egen situa-
tion, att ta initiativ och våga pröva något nytt, den ”högra sidan”. ”Hämta några av 
fiskarna som ni just fick”. Här uppmanar Kristus lärjungarna att dela med sig av 
det som de fått och att bära fram det till Herren. ”Kom hit och ät” fortsätter Kristus, 
och inbjuder oss alla därmed att hålla en gemensam måltid med honom, att njuta 
av den fullhet han skänker oss. Flera av lärjungarna är osäkra: är det verkligen Her-
ren, de vågar inte fråga. Ändå lyssnar de och följer hans uppmaningar och hans 
inbjudan. Det leder till att deras fiskfångst lyckas och deras tomhet byts i fullhet. 

T
R

E
D

JE
 P

Å
S

K
S

Ö
N

D
A

G
E

N
 (

Å
R

 C
) 

DEN UPPSTÅNDNE VID TIBERIASSJÖN



2

Det var i Galileen Jesus en gång hade kallat dem. När han nu åter uppenbarar 
sig för dem där, är det både ett återvändande, men också en öppning till en ännu 
djupare förståelse för vem han är. Herren drar dem till sig, inbjuder dem till en 
måltid i överflöd och en gemenskap med honom själv i centrum.

Ta med
En duk (ev i den liturgiska färgen vitt), ett ljus (ert ”Kristusljus”) ett krucifix, en 
staty/ikon/bild på Kristus. Bibel, ev barnbibel. Ev: korg med hjärtan. Fiskar (ev 
utklippta i papper), fisknät, en blå och en brun duk samt bröd (se bibeldramati-
seringen).

VÄLKOMNA!

Se till att alla barn känner sig välkomna och sedda. Om det är möjligt hälsa per-
sonligt på varje barn redan i dörren (kanske kan ni vara flera ledare som hjälper 
till med det?).

Uppmärksamma särskilt de barn som är nya och se till att alla får lära sig deras 
namn.

Samla alla barn i en cirkel på golvet.

• Välkomna alla barn, så roligt att se er här!
• Har någon haft födelsedag eller kommer att ha födelsedag snart? Gratulera i 

så fall, fråga om åldern.

Låt de barn som fyllt år hjälpa till med att duka upp bordet: en duk (gärna i den 
liturgiska färgen), ett ljus, en Kristusstaty eller en ikon. 

• Nu har vi fått fint i vår mitt! 
• La ni märke till vilken färg prästen hade på sin mässhake idag?
• Prästen har på sig vitt, vi fortsätter att fira påsken i kyrkan (peka gärna på 

kyrkoårsaffischen om ni har en sådan). 
• Födelsedagsbarnet kan få tända ljuset (hjälp till om det behövs!)
• Varför tänder vi ljuset? (lyssna på barnens svar)



• Ja, just det. Jesus du är alltid med oss, men när vi tänder ljuset, då kan 
vi lättare komma ihåg: Jesus, nu är du här! 
• Vi gör korstecknet: I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Ta Jesus-ikonen, titta på den och säg: Hej Jesus, jag är ….(ditt namn). In-
bjud barnen att på detta personliga och direkta sätt också hälsa på Jesus.

Sång
• Jesus, nu är du här! (se in spelning på hemsidan)

Nu ska ni få se vad jag har – titta, vad är det? (Hål-
ler upp ett litet tyghjärta). Nu ska ni få var sitt hjärta 
av mig att hålla i (dela ut till var och en). Hur känns 
det?(Låt barnen komma med förslag.) Ja, det känns 
gott att ha ett sådant här litet hjärta i handen, lent 
och mjukt. Precis så lent och mjukt tycker jag att det 
känns inuti när man tycker rik-tigt mycket om någon. 
Eller när jag vet att någon tycker om mig. (Invänta 
respons, kanske barnen vill nämna någon de tycker 
om t ex). När jag tänk-er på hur mycket Jesus älskar 
mig, då känns det också gott (mjukt/lent) inuti. Då vill 
jag ge något tillbaka till Jesus. Jag tänker att vi alla 
kan ge Jesus våra hjärtan. Titta på hur jag gör, så 
kan ni göra likadant. 

Här presenteras ett förslag på hur denna lilla andakt kan utformas (se kom-
mentar i inledningen). Den får anpassas till gruppen och till situationen!

Kateketen ställer sig på knä framför bilden av Jesus och lägger lugnt och 
stilla sitt hjärta i ko-rgen. Hjälp barnen att en i taget, i lugn och ro göra 
likadant. Det får dock aldrig bli ett tvång. Om ett barn inte vill ge ifrån sig 
hjärtat kan man säga: Då får det hjärtat ligga och ha det skönt i din hand 
idag. Kanske du kan ge det till Jesus nästa gång?

När alla satt sig säger kateketen: Nu knäpper vi händerna och ber: Tack 
Jesus, att du har oss kär.

VÅRT FINA HJÄRTA

INTRODUKTION: Visa en bild av en fisk (se längst bak i dokumentet). 
- Är det någon av er som har fiskat någon gång? Eller kanske varit med 
när andra fiskar? Hur går det till? (lyssna på barnens erfarenheter eller 
kunskaper om hur man fiskar)
- Får man fisk varje gång? På en gång?
- Nä, det är ganska svårt, man får ha tålamod. Man får pröva 
om och om igen, det kan vara ganska tufft med all väntan.
- Jesu lärjungar var fiskare, här vid Galileiska sjön, 
som också kallas Tiberias sjö (visa gärna KPNs karta). 
- En gång hade de försökt fiska en hel natt (är det nån som 
varit uppe länge på natten, som vet hur svårt det är att hålla sig 
vaken på natten?) utan att få fisk! Idag ska vi höra vad som hände! 3



DAGENS TEMA: DEN UPPSTÅNDNE VID TIBERIASSJÖN

Nu är vi glada över att Kristus är uppstånden, nu får vi sjunga Halleluja igen
                                                                                       (se inspelad version).

Halleluja, halleluja prisa Gud.
Halleluja, halleluja prisa Gud.
Genom Ordet är han nära och vi ger honom all ära.
Halleluja, halleluja prisa Gud.
(melodi: Klappa händerna när du är riktigt glad....)

- Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Barnen svarar: - Ära vare dig, Herre.

Bibelberättelsen förmedlas med hjälp av en enkel dramatisering
Observera att sången De trodde att Jesus var borta, Lova Herren, Sol & 
Måne nummer 91 (eller Cecilia nr 329) handlar om denna bibelberättelse. 
Ev kan du börja med att sjunga den!
Du kan återberätta med hjälp av några saker: fiskar (ev utklippta i papper) 
nät (ev nät som finns runt frukter som du kan köpa i mataffären), en blå duk 
som får representera Tiberiassjön, ett  brunt tyg som föreställer båten. Även 
bröd (gärna riktigt). 
Bygg upp lanskapet vid Tiberias sjö:
• Lägg en blå duk på golvet: detta är Tiberias sjö!
• Lägg en brun duk i mitten: det här är lärjungarnas fiskebåt!
• Inbjud några av barnen att vara lärjungarna och sätta sig i ”båten”.
• Återberätta historien.
• Be ett av barnen att vara Jesus som står på stranden, lite längre bort. Ev 
kan han få en duk som särskiljer honom. (Fast obs! lärjungarna vet inte 
ännu att det är Jesus, Jesus blev ju korsfäst, det var svårt för dem att förstå 
att han uppstått)
• Återge Jesu ord: Har ni ingen fisk? Vad svarar lärjungarna?
• Nej, ingenting, ett misslyckande. Jesus ber dem kasta näten på andra, på 
den högra sidan. Alla lärjungarna/barnen, kastar nätet på andra sidan.
• Oj, oj, vad händer nu? Näten blir så fulla att de nästan inte kan få upp 
dem! 153 fiskar fångar de!
• En av lärjungarna, Johannes, känner igen vem det är som står där och 
säger: det är Jesus!
• Då hoppar Petrus in i vattnet och simmar till Jesus (be ett av barnen att 
”simma” i vattnet till Jesus).
• Jesus sitter vid stranden och han har gjort en eld. Han steker fisk och bröd
(lägg fram något som föreställer bröd och fisk till barnet som har Jesu roll).
• Lärjungarna har fått massor av fisk och nu inbjuder Jesus dem till att ta 
med sig fisken och vara med om en måltid med honom. (inbjud barnen till 
att samlas runt ”Jesus” och äta en måltid.)
• Avsluta dramatiseringen med ett samtal där något av barnen får återberät-
ta det som hände.
• När vi firar mässan, finns det en måltid då också? (Ja – det är ju eukaristin,
när brödet och vinet förvandlas till Kristi kropp och blod och delas ut till alla i

4



  kommunionen)
• Vad tyckte de själva var särskilt fint med denna berättelse? (lyssna).
• Sammanfatta: Jesu uppståndelse visar att vi inte behöver vara rädda för
döden eller för det onda, Jesus är större än allt och det ger oss stor glädje!

BÖN 
Inbjud alla barn att ställa sig på knä och be till Jesus. Inled gärna själv med 
en bön (ev den som finns under ”Avslutning” nedan.) 
Fråga om något av barnen har något som hänt i deras liv, något de vill 
tacka för eller be för. Efter att barnen formulerat något säger alla: 
Herre, hör vår bön. 

SÅNG
• De trodde att Jesus var borta ur Lova Herren, Sol & Måne nr 91 – handlar 
omdenna bibelberättelse.
• Lärjungarna var så glada över att Jesus hade uppstått så de sjöng:
• Gud du är här (se inspelning på hemsidan) Gärna sångerna med rörelser!
• En härlig rörelsesång som passar perfekt till dagens evangelium är Pet-
rus, Johannes, Andreas i båten. Du finner den på KPNs hemsida under 
Videos, Sjung med barnen. Här är texten: 

1. Petrus, Johannes Andreas i båten (x3) På den stora sjön 
2. Fiska hela natten men de fick inga fiskar (x3) På den stora sjön 
3. Då fick de se Jesus komma gående på stranden (x3) Vid den stora sjön 
4. Han sa: kasta era nät på andra sidan båten (x3) På den stora sjön 
5. Näten nästan sprack av alla stora fiskar (x3) På den stora sjön 
6. Av detta kan man lära vi ska lyssna på vår Herre (x3) Var vi än är i 
    världen

Extra aktiviteter:
• Låt dem färglägga den svartvita bilden som hör till dagens läsning.

AVSLUTNING

Låt barnen resa sig, stå i en ring och be tillsammans:
Tack Jesus, för att du lät lärjungarna få fullt med fisk i sina garn och för att 
du uppstått och skänker oss det eviga livet.
Fader vår (med sång och rörelser, se inspelad film).

I Fadern, och Sonens och den helige Andes namn.
Amen.
Avsluta med att tacka alla för att de kommit och välkomna dem tillbaka till 
nästa gång!
För den grupp som haft samlingen parallellt med ordets liturgi uppmanas 
nu barnen att tyst och stilla gå tillbaka till mässan. Hör med kyrkoherden, 
många anser att det passar bäst i samband med att kollekten samlas in.
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