
 

 
 
 
 

Messy Church – med afstand 
Denne samling har I fået fra messychurch.dk til brug i jeres lokale Messy Church. Læs om ideer til 
måder at lave Messy Church – med afstand på messychurch.dk under ”Bliv inspireret” 
 

Vedrørende denne samling  
I denne samling har vi sat fokus på det med at tro! I Hebr 11,1 står der “Tro er fast tillid til det, der 
håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.” 

 
Skriftsted  
Joh 20, 24-29 
 

Andre materialer  
 DFS har også udgivet materiale målrettet ledere i børne- og juniorarbejdet. Her kan også 

hentes god hjælp til denne tekst. Denne bibeltekst er beskrevet i KirkeFRØ nr. 1, som kan 
bestilles på kirkefroe.soendagsskoler.dk 

 legekasse.dk er en hjemmeside med mange forslag til løb, lege, kreative ting osv. Måske 
her er noget, som I kan bruge i jeres Messy Church. 

 Jesusnet.dk har mange artikler og svar om emnet “Vantro Thomas”, både som I kan blive 
kloge af inden samlingen, og som I kan henvise til i forbindelse med samlingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rettigheder 
Denne samling har I fået fra messychurch.dk med ret til at bruge i jeres lokale MC-team. 
Messy Church kommer oprindelig fra BRF -> messychurch.org.uk  
  

 



 

 

Lad mig mærke efter! 
 
Sådan gør du 

 Hold toppen af posen lukket og invitere andre til at prøve at finde ud af, hver der er i 
tasken, bare ved at føle dem gennem posen. 

 
Materialer 

 En bærepose - eller flere 
 Ting at lægge i posen (f.eks. bamse, nøgle, flaske i plastik, en rulle tape) 

 
Særligt at være opmærksom på her 

 Hvis I skal undgå at røre ved samme pose, så brug en ny bærepose mellem hver deltager, 
og hæld tingene i den. 

 
Tal om 

 hvorvidt de ville tro på dig, hvis du fortalte dem, hvad der er i posen, før de selv følte det 
for dem selv. 

 Thomas havde ikke været sammen med de andre disciple, da de så Jesu, efter at han var 
opstået. Thomas sagde til dem, at han ikke ville tro på, hvad de fortalte ham om Jesus som 
levende, hvis han ikke selv fik lov at se hullerne i Jesu hænder efter sømmene og stikke sin 
finger deri og også stikke en finger ind i hullet på siden af Jesus. Da Jesus hang på korset og 
var død, stak en af soldaterne stukket sit spyd ind i Jesus dér, for at tjekke, at han var helt 
død. 

 



 

 
 
 

Mærk, Jesus lever 
 
Sådan gør du 

 På dit karton skriver du med lim “Jesus lever”. 

 Dæk kartonen til med sand eller glimmer og lad det sidde lidt. 

 Rejs kartonen op og bank det forsigtigt ned i bordet, så det sand, som ikke hænger fast i 
limen, falder af. 

 Med penslen kan du børste det sidste løstsiddende af.  

 Når det er tørt, kan du føle bogstaverne til “Jesus lever”. 
 
 
Materialer 

 Limstift eller lim på tube 
 Karton - A4 
 Sand (tørt) eller småt glimmer 
 Lille pensel 

 
Særligt at være opmærksom på her 

 hvis I lægger noget madpapir eller lignende ud på bordet, inden I børster sandet af 
kartonen, så kan I let bruge det tiloversblevne sand til næste produktion. 

 

Tal om 
 hvorfor Thomas mon sagde, at han ville se og røre ved Jesus selv, for at tro. Hvorfor ikke 

bare tro på de andre, da de fortalte ham det? 
 
 
           
 

    
 



 

 
 
 

Ser du det rigtige? 
 
Sådan gør du 

Tag et stykke papir og tegn en prik i venstre side af papiret og et kors i højre side af papiret med en 
afstand på 15-20 cm mellem prik og kors. 
Luk venstre øje og hold papiret cirka 50 cm ud fra kroppen (en arms længde). 
Fokuser på prikken, men du kan stadig se korset samtidig. 
Træk nu gradvist papiret tættere og tættere mod dine øjne indtil korset forsvinder. 
Prøv igen, men nu med højre øje lukket og med fokus på korset. 
 
Materialer 
Et udvalg af optiske illusioner 
Evt. en pc og projektor 
Papir 
Blyant 
 
Særligt at være opmærksom på her 
Søg efter “Optiske illusioner” på nettet og print noget ud eller vis noget på skærm på dagen eller link til det, 
hvis I sender materialet hjem til folk. 

 
Tal om 

at, at se handler om at tro, men nogle gange snyder vores øjne os. Vi har blinder punkter både 
bogstaveligt og åndeligt, og nogle af de mest vigtige ting i livet kan vi ikke engang se med vores 
øjne. 
Kan vi altid tro på, hvad vores øjne fortæller os, eller må vi, ligesom Thomas, også røre for at tro? 
Tænk på eksempler som hallucinationer, trylleshow eller falske påstande i medierne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Bibelhistorie 
Thomas er en af Jesus 12 disciple. Han bliver nævnt enkelte gange i Matthæusevangeliet, 
Johannesevangeliet og Apostlenes Gerninger. 
 
Bibelsk baggrund 
Disciplene havde god grund til at låse sig inde af frygt for jøderne. De havde oplevet det ufattelige 
stemningsskift i gaderne - fra jublende hosianna-råb til forbitrede krav om korsfæstelse. Nar nu 
jøderne havde korsfæstet Jesus, var det sandsynligt, at de ville sørge for, at hans nærmeste 
medarbejdere blev forfulgt, stenet osv. 
 
 
Fortælling  
Læs teksten fra Joh 20, 24-29. Og suppler med tekster fra børnebibler og Bibelen på 
hverdagsdansk. 

Uanset hvordan du vælger at fortælle teksten, så husk at inddrage de tre aktiviteter og samtalerne 
derfra. 

“Jeg tror ikke på det, som I siger. Jeg skal selv mærke naglegabene i hans hænder og stikke min 
hånd i hans side og mærke hans sår...ellers kan jeg ikke tro på, at Jesus ikke længere er død”. 
Sådan sagde Thomas, da hans venner fortalte ham om at Jesus var opstået fra de døde. 
En uge senere sad de sammen bag låste døre. De var bange og de frygtede for deres fjender. Men 
pludselig stod Jesus levende iblandt dem. Ingen dør var blevet åbnet, og dér stod han. 
Og så sagde Jesus noget til dem, som han iøvrigt sagde til dem tre gange efter opstandelsen: “Fred 
være med jer”. Det var en jødisk hilsen med stor betydning og endnu større, når den nu blev sagt 
af Jesus. 
Og som om Jesus havde stået midt iblandt dem, da Thomas havde sagt, hvad der skulle til, for at 
han ville tro på, at Jesus levede, så vendte Jesus sig mod Thomas og sagde: “Føl på mine hænder, 
og stik din hånd i min side, og vær ikke vantro, men troende.” Og så var Thomas overbevist. 
“Du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror.” 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
Ekstra spørgsmål/emner at hive frem 

 Hvis du var Thomas, ville du så have rørt ved Jesus? 
 Hvem holder du normalt i hånd, krammer, klapper på ryggen eller sidder tæt 

med? 
 Hvad har det betydet for dig, ikke at kunne give og modtage knus i denne tid? 
 Hvordan kan du holde dig tæt på andre mennesker uden at være i stand til at 

røre dem? 
 Hvordan kan du holde dig tæt på Jesus uden at være i stand til at røre ved ham? 

Bøn 
Jesus vidste, at det var svært for Thomas at tro uden først at have set og rørt ved Jesus. Jesus ved 
også, at det samme kan gælde for os i dag. Jesus fortalte de første disciple: Salige er de, som ikke 
har set og dog tror. Ud fra den tanke er her et forslag til en bøn: 

”Jesus, jeg har ikke set dig med mine øjne, men jeg tror på, at du er min Herre og min Gud.   
Jesus, jeg har ikke rørt dig med mine hænder, men jeg tror på, at du er min Herre og min Gud. 
Jesus, jeg har ikke hørt dig med mine ører, men jeg tror på, at du er min Herre og min Gud.  
Amen.” 

Det kan også være, at du hellere vil bede bønnen: 

”Jesus, jeg har ikke set dig med mine øjne, hjælp mig til alligevel at tro på, at du er min Herre og 
min Gud.   
Jesus, jeg har ikke rørt dig med mine hænder, hjælp mig til alligevel at tro på, at du er min Herre 
og min Gud.   
Jesus, jeg har ikke hørt dig med mine ører, hjælp mig til alligevel at tro på, at du er min Herre og 
min Gud.   
Amen.” 

Sangforslag til denne samling  

Det er her, lige her (MC-sangen) - synd den ind på jeres egen måde. 
Krist stod op af døde (Syng med nr. 105 + Den danske Salmebog nr. 218) 
Hil dig, Frelser og Forsoner (Syng med nr. 94 + Den danske Salmebog nr. 192) 
I husker den evige tvivler (Sange og Salmer nr. 454) 

Syng med kan købes på soendagsskoler.dk 

Sange og Salmer kan købes på lohse.dk 

Den danske Salmebog kan købes i de fleste boghandlere. 



 

 

 
 
Spisning  
Kan I finde på en ret med karry? F.eks. Boller i karry! 

 
Hvorfor har vi valgt dette måltid?   
Ved at spise en ret med karry, mindes vi Thomas. 
Thomas blev ved med at tro på Jesus herefter, og han ønskede, at mange flere skulle høre om 
Jesus. Thomas rejste afsted og nåede også helt til Indien og fortalte om den opstandne Jesus, også 
selvom det til sidst kom til at koste ham livet. 
 

Tak for i dag! 
 


