
Vi er Jesu disipler – Johannes 

Sett in ordene fra tabellen på riktig plass i teksten om Johannes.  

Antall streker i teksten tilsvarer antallet bokstaver i ordet   

( ____ = 4 bokstaver). 

Jesus disippelen Johannes Jakob 
følge glede Simon Peter leve 

Kirken kristne oppstandelsen måltidet 
 

Johannes var sønn av en fisker fra Kapernaum, og han 

var en venn av _____ _____ . Jesus kalte også Johannes 

til å forlate alt og _____ ham. Og han ble den 

__________ som sto Jesus nærmest. Han var sammen 

med Simon Peter og broren sin, _____ , på fjellet da 

_____ ble forvandlet for øyene på dem.  Han satt ved 

siden av Jesus ved det siste ________.  

________  ble forandret ved å være Jesu venn. Etter 

_____________  var han full av _____ når han forkynte 

for de første _______  at de også kunne bli Jesu 

disipler. Vi kan også følge Jesus når vi forsøker å ____  

slik som han levde.  

I dag er det vi i ______ som er Jesu disipler. Vi setter 

vår lit til ham og tror på hans ord. «Dersom dere blir i 

mitt ord, da er dere virkelig mine disipler.» Joh 8,32 



FASIT 
Johannes var sønn av en fisker fra Kapernaum, og han 

var en venn av Simon Peter. Jesus kalte også Johannes 

til å forlate alt og følge ham. Og han ble den 

disippelen som sto Jesus nærmest. Han var sammen 

med Simon Peter og broren sin, Jakob, på fjellet da 

Jesus ble forvandlet for øyene på dem.  Han satt ved 

siden av Jesus ved det siste måltidet.  

Johannes ble forandret ved å være Jesu venn. Etter 

oppstandelsen var han full av glede når han forkynte 

for de første kristne at de også kunne bli Jesu disipler. 

Vi kan også følge Jesus når vi forsøker å leve slik som 

han levde.  

I dag er det vi i Kirken som er Jesu disipler. Vi setter vår 

lit til ham og tror på hans ord. «Dersom dere blir i mitt 

ord, da er dere virkelig mine disipler.» Joh 8,32 

 


