
Josef (Isaks søn): 

Min far gav mig engang en meget fin jakke. 

Jeg blev solgt til nogle handelsmænd. 

Jeg fortalte engang en bager, hvad hans drøm 

skulle betyde. 

Da jeg fik besøg af mine brødre, kunne de slet 

ikke kende mig. 

 

Josva: 

Jeg førte folket gennem vandet. 

Jeg sagde at folket skulle råbe og præsterne 

skulle støde i hornene… og så skete det 

utroligste. 

Jeg sagde til mine to spioner, at de skulle 

passe på kvinden, der havde en rød snor 

hængende ud ad vinduet. 

Jeg sendte spioner ind i vores nye land. 

 

Lazarus ((bror til Martha og Maria): 

Jeg havde to søstre, Martha og Maria. 

Jeg var død, men blev levende igen. 

Ypperstepræsterne besluttede faktisk at de 

ville slå mig ihjel. 

Jeg var med til at holde et festmåltid for Jesus 

kort før påske. 

  

Moses: 

Som lille baby var jeg ude at sejle på en flod. 

Engang jeg gik og passede får, så skete der 

noget meget mærkeligt med en busk. 

Jeg kunne godt blive meget rasende. Engang 

kom jeg til at knuse noget i raseri. 

Jeg førte folket gennem vandet. 

 

Jonas: 

Jeg flygtede med skib bort fra Gud. 

Selv om det stormede og skibet var lige ved at 

synke, så lå jeg og sov i bunden af skibet. 

”Om fyrre dage bliver byen ødelagt” råbte 

jeg. 

Jeg fik solstik og var lige ved at besvime. 

 

Josef (Marias mand): 

Jeg var tømrer. 

En engel sagde til mig, at jeg skulle gifte mig 

med min kæreste. 

Jeg måtte flygte til Egypten. 



I tre dage ledte min kone og jeg efter drengen, 

inden vi fandt ham. 

 

Noa: 

Jeg havde en kone og tre sønner. 

Gud lukkede døren efter mig. 

Overalt kunne jeg kun se vand. 

Jeg sendte både en ravn og en due ud. 

 

Røveren på korset ved siden af Jesus: 

Jeg døde på et kors. 

Jeg snakkede med Jesus på en fredag. 

Jeg bad Jesus om at huske på mig. 

Jesus lovede at jeg skulle være med ham i 

Paradis i dag. 

 

Pilatus: 

Jeg var romer. 

Min kone havde haft onde drømme om natten. 

Jeg vaskede mine hænder, så alle kunne se 

det. 

Jeg skrev: Jesus fra Nazaret, jødernes konge 

 

Samson: 

Jeg havde meget langt hår. 

Jeg var meget stærk. 

Jeg fangede engang 300 ræve. 

Jeg døde da templet væltede ned over mig. 

 

Saul: 

Jeg var smuk og høj. 

Jeg var den første konge i Israel. 

Jeg blev i godt humør, når David spillede 

musik for mig. 

Min jakke blev skåret lidt i stykker, mens jeg 

var på toilet. 

 

Jesus: 

Min mor var ikke gift, da hun var gravid med 

mig. 

Jeg blev døbt i en flod. 

Jeg fandt engang en mønt i munden på en 

fisk. 

Jeg drak engang eddike. Puha. 

 

David: 

Jeg tog fem glatte sten med, men brugte kun 

én. 



Jeg kunne spille på citer (en slags harpe). 

Jeg var en dygtig soldat. 

Kongen forsøgte at slå mig ihjel. 

 

Abraham: 

Jeg fik øje på tre mænd. 

Jeg rejste til Egypten med min familie, fordi 

der var hungersnød. 

Min søn og jeg gik en tur sammen. 

Jeg fik øje på en vædder, der sad fast i krattet. 

 

Sara: 

Min mand sagde at jeg skulle skynde mig at 

bage noget brød. 

Jeg grinede i teltet. 

Jeg fik først barn, da jeg var blevet gammel. 

Jeg døde 127 år gammel. 

 

Job: 

Jeg var en rig og klog mand. 

Jeg mistede alle mine børn. 

Jeg blev meget syg, men heldigvis også rask 

igen. 

Mine tre venner forstod mig ikke. 

 

Daniel: 

Jeg ville kun spise grøntsager og drikke vand. 

Mine tre venner blev kastet i ovnen med 

flammende ild. 

Jeg kunne tyde kongens drøm. 

Løverne spiste mig ikke. 

 

Paulus: 

De kristne var bange for mig. 

I tre dage kunne jeg ikke se. 

Jeg ændrede mit navn, da jeg kom til tro. 

Jeg kom i fængsel i Rom. 

 

Johannes Døberen: 

Jeg prædikede i ørkenen. 

Mit tøj var lavet af kamelhår. 

Jeg spiste græshopper og honning. 

Det var mig, der døbte Jesus. 


