
acta
normisjon

 barn  
og unge iacta

normisjon
 barn  
og unge i

 

Sammenhengen

 

1.–4. trinn



 

Redaktør: 
Christian Otto Ruge

Redaksjon: 

Line Marie Røsstad Løge og Margrethe Kollerud Overskott

Skribenter/bidragsytere:
Fra Acta- barn og unge i Normisjon, region Øst
Tema 1: Helene Tesitedal Vikre
Tema 2: Ingrid Ulvestad Øygard
Tema 3: Eil Marie Skarpsno
Tema 4: Ingvild Klungland Lund
Tema 5: Margrethe Heggheim Kleiven
Tema 6: May Solveig Kisen Slåtsveen

Design: 
Hanne Liv Gryting 

Bilder: 
Stock.adobe.com 

Digitaltrykk: 
Norsk Aero AS

Utgitt: 

Juni 2019



 1.–4. trinn  |   Bibelifokus: Sammenhengen    3     

Innledning
Om verktøyet
«Jakten på sammenhengen – Bibel i fokus» er et 
trosopplæringsverktøy i Acta – barn og unge i 
Normisjon. Verktøyet har sitt opphav fra regio-
nene Vestfold/Buskerud og Telemark, og er 
etter hvert blitt et nasjonalt konsept som hele 
organisasjonen samarbeider om. Målet er at det 
skal bidra til en grunnleggende og helhetlig 
trosopplæring for våre medlemmer
fra de begynner på skolen til de er ferdige med 
ungdomstiden. Verktøyet skal være enkelt å 
bruke for leder, og gi god, spennende, relevant 
og alderstilpasset undervisning for deltakerne. 
Aldersgruppene verktøyet er utviklet for er 1.–4. 
trinn, 5.–7. trinn, 8.–10. trinn og 16+. Vi ønsker 
at barn og unge i organisasjonen vår, både på 
leirer, i smågrupper, i menigheter, i husfelles-
skap og i lokallag skal bli kjent med «den store 
historien». Den begynner med Gud som skaper 
og ender i håpet vi har i Jesus Kristus, det evige 
livet med Gud.

Vår visjon er:
«Med Bibelen i fokus oppdager vi at vi er Guds
barn, forstår vi at Guds kjærlighet gjelder alle,
opplever vi at Guds ord er relevant og vi blir
inspirert til å leve som disipler av Jesus Kristus.»

«Jakten på sammenhengen – Bibel i fokus» er 
delt opp i seks semestre/tema med opplegg for
totalt 36 samlinger pr. aldersgruppe (og 144 
samlinger for hele aldersspennet).  
 
Temaene er:
• Skaperen
• Jesus
• Kirken
• Disippelliv
• Guds rike
• Sammenhengen

Hvert tema inneholder forskjellige elementer, 
avhengig av aldersgruppe. Hvor god tid man
har på samlingene, og deltakernes behov, vil 
variere fra gruppe til gruppe og fra leir til leir. Vi 
anbefaler at du velger ut det du ser er nødven-
dig og nyttig i din sammenheng – men at du 
beholder minst bibellesning, andakt og en 
bønn.

Om dette heftet
Overskriften for dette heftet er «Sammenhen-
gen», og heftet sikter på å knytte ulike deler av 
frelseshistorien sammen til en helhet: Det hele 
begynner med skapelsen og syndefallet, og 
fortsetter med utvelgelsen av et folk, konger, 
profeter, den gamle og den nye pakten og Jesu 
gjenkomst – alt sammen som et vitnesbyrd om 
Guds makt, visdom og kjærlighet. 
Innholdet er tilpasset barn på 1.–4. trinn, og 
hver samling inneholder en bibeltekst, en 
andakt, en aktivitet, sangforslag og en bønn. 

Lykke til med semesteret! Vi håper dere får god 
nytte og glede av dette trosopplæringsverktøy-
et!

Christian Otto Ruge
Redaktør
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Misjonsfokus
Noe av det vi vil med Amigos er å vekke 
misjonsengasjementet hos barn, og det tror vi 
at vi klarer best ved å la barna bli kjent med 
barn fra andre land. Gjennom filmer, tekster og 
bilder møter vi nye kulturer, tradisjoner, dyr og 
mennesker, og sammen samler vi inn penger til 
et konkret misjonsprosjekt. Amigos har hvert 
prosjekt i to til tre år, og så bytter vi til et 
nytt. Vi har til nå alltid klart å samle inn 
nok penger til å fullføre prosjektet, så det 
er veldig inspirerende! Hvert semester 
sender vi ut hefte om det aktuelle pro-
sjektet til alle barnelagene i Acta med 
lenker til filmer og lignende, historier, 
fakta, inspirasjon og ideer til aktiviteter. 
For eksempel gir vi detaljerte beskrivel-
ser av hvordan man lager lamaer, kon-
serter, Papp-TV, klær og mye annet. Du 
får også mange tips til hvordan dere kan 
samle inn penger til misjonsprosjektet 
– innsamling med barn kan gjøres på så 
mange måter. Arranger for eksempel et 
marked til inntekt for Amigos-prosjektet 
for foreldrene når de kommer og henter 
etter samlingen! Dere kan lage noe i 
koret/klubben som dere selger på 
markedet, for eksempel perlesmykker/ 
armbånd, hjemmelagede kort eller 
øreproppholder laget av «nabbi- 
perler». Se etter hobbyideer på  
pinterest.com, her finnes det uendelig 
mange gode tips. Dere kan også bake 
sammen eller lage mat og selge boller, 
muffins eller fruktspyd. Spill gjerne av 

bakgrunnsmusikk som er typisk for det aktuelle 
prosjektlandet og ha litt fakta hengende rundt 
omkring. Har du lyst på flere tips, og mer 
materiale om Amigos-prosjektet, helt gratis? Ta 
kontakt med barnekonsulenten i Acta på 
e-post: acta@normisjon.no

Barn i Bangladesh 

1

GIR VIDERE
HØST
2019
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Dette er historien om himmelen og 
jorden da de var skapt, på den tid Herren 
Gud hadde laget jorden og himme-
len. Det fantes ikke en busk på jorden, og 
ennå hadde ingen plante spirt fram på 
marken. For Herren Gud hadde ikke latt 
det regne på jorden, og det var ingen 
mennesker til å dyrke den. Men en kilde 
kom opp av jorden og vannet hele 
jordens overflate. Da formet Herren Gud 
mennesket av støv fra jorden. Han blåste 
livspust i nesen på det, og mennesket ble 
en levende skapning.

   Bibel: 1. Mosebok 1,4-7

Det var en gang1
Hensikt

Lære om at synden kom inn i verden og at 
Gud måtte legge en plan for å løse det.

Tips: 
Lag et lite skuespill ut av historien om Adam 
og Eva eller lat som om du er en av dem som 
forteller historien. La gjerne barna komme 
med forslag om fine ting de kan bruke sin frie 
vilje til.

I begynnelsen fantes det ingen ting, bare 
Gud. Så skapte han verden. Han skapte jorden 
med dyr, fugler, trær, vann, himmel og land. I 
1.Mosebok, helt i begynnelsen av Bibelen står 
det om dette. Da Gud hadde skapt alle ting, 

Aktivitet

Hermeleken  
Lag en lang rekke hvor alle skal stå etter 
hverandre. Så skal den første gjøre en 
eller annen bevegelse, og alle andre må 
gjøre det samme. Bytt på hvem som er 
først i rekken. 

Kan knyttes opp mot fri vilje og hvordan 
det ville være hvis noen andre alltid 
skulle bestemme hva vi skulle gjøre.

   

var han fornøyd med det han hadde skapt, 
og syntes at alt var godt. Det siste Gud 
skapte, var menneskene. Gud ville skape 
noen som lignet på ham, og som kunne 
være på jorden for å passe på fuglene, 
fiskene og alle de andre dyrene. Han ville at 
menneskene skulle være gode, og han 
skapte dem akkurat slik han ville at de skulle 
være. 
 De første menneskene Gud skapte het 
Adam og Eva. De fikk bo i Paradis, en hage 
med bare fine og gode ting. Gud skapte 

Andakt
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Adam og Eva med fri vilje, det har også vi, 
og det betyr at vi kan bestemme selv hva vi 
skal tenke og hva vi skal gjøre. 
I Paradis var det mange trær med god frukt 
som Adam og Eva kunne spise. De fikk lov 
av Gud til å spise frukt fra alle trærne, bort-
sett fra et tre som stod midt i hagen. 
Spiste de av dette treet kunne ikke Gud la 
dem bo der lenger. Og det var nettopp det 
som skjedde. Djevelen, som var en slange, 
lurte Adam og Eva til å spise av treet, så de 
måtte flytte ut av hagen. Gud tålte nemlig 
ikke at Adam og Eva hadde gjort det han sa 
de ikke skulle gjøre. Og etter dette skjønte 
de forskjellen på godt og ondt. 
 Adam og Eva skulle fortsette å passe på 
alt det som Gud hadde skapt, selv om de 
ikke bodde i Paradis lenger. Men Gud ville 
så gjerne være sammen med dem, så han 
la en plan for hvordan han og alle mennes-
ker kunne være sammen igjen. Planen hans 
var at han skulle sende sønnen sin til 
jorden, slik at han kunne tilgi syndene, de 
dumme tingene vi gjør. Vet dere hvem 
sønnen til Gud er? Det er Jesus.
 Jesus ble født på jorda, som en baby. 
Det er det vi feirer i julen. Og i påsken feirer 
vi at Jesus reddet oss fra det onde, da han 
døde på ett kors, og stod opp igjen. Siden 
Jesus reddet menneskene, skal vi faktisk få 
lov til å være sammen med Gud igjen, for 
alltid, til og med etter at vi dør. Men mens 

Sanger

• Undringssang (Soul Kids) 
• Hellig, hellig, hellig (Oslo Soul 
 Children) 
• Hvem har skapt alle blomstene 
 (trad.)

Bønn

Kjære Gud, takk for at du har skapt oss og 
elsker oss. Takk for at du lagde en plan 
sånn at vi kan bli tilgitt for det dumme vi 
gjør. Hjelp oss å passe på jorda du har 
skapt. Amen.

vi er på jorden vil Gud at vi skal fortsette å 
passe på alt det som er her; alle mennes-
ker, alle dyr og hele naturen. 
 Gud er kjempeglad i deg, og han har 
skapt deg slik han ønsker at du skal være. 
Du kan også velge hvordan du skal leve, 
fordi du har en fri vilje. Med fri vilje kan du 
velge å passe på naturen, kanskje ved å 
plukke søppel ute, slik at jorda vår har det 
bra. Og så kan du velge å være god mot 
andre mennesker, sik at de har det bra. Alle 
mennesker er skapt av Gud, og han vil at vi 
skal passe på hverandre. Hva vil du gjøre 
for å være med å passe på det som Gud har 
skapt? 



8    Bibelifokus: Sammenhengen  |  1.–4. trinn

Herren sa til Abram: «Dra bort fra landet 
ditt og fra slekten din og fra farshuset ditt 
til det landet jeg skal vise deg! Jeg vil gjøre 
deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og 
gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til 
velsignelse. 

Bibeltekst: 1. Mos 12,1-2

Guds utvalgte folk2
Hensikt

Forstå at Gud har en plan for oss mennes-
ker og at han holder det han lover.

Aktivitet

Mimeleken 
Ha en liste klar med ord fra andakten og 
del barna opp i lag. Eksempler på ord kan 
være: «bibelen», «gravid», «barn», «stor», 
«familie», «vtale» o.l. En på laget går opp til 
lederen og får vite første ordet, og skal så 
mime det for gruppa. Den som gjetter det 
i gruppen går opp til lederen, sier ordet og 
får da et nytt ord. Sånn holder man på til 
første gruppe har klart å gjette alle  
ordene. De vinner.

   Andakt

Tips: Ha en tavle eller stort papir som du 
tegner på mens du forteller. F.eks. tegn 
Abraham, Sara som først ikke ble gravid og 
så ble gravid, en stor slekt (masse folk) og 
til slutt et smilefjes som symbol på at det 
er bra at Gud holder det han lover.

Abraham er en mann som vi kan lese om 
ganske tidlig i Bibelen. Det er veldig lenge 
siden Abraham levde nå. Og verden så 
ganske annerledes ut da. Familie var 
veldig viktig for folk på den tiden. Ikke det 
at familie ikke er viktig nå, men det å 
kunne få barn var nok enda viktigere på 

den tiden, det gjorde at man var en person 
som betydde noe. 
 Abraham var ganske heldig, for han fikk 
snakke med Gud. Det virker som de snakket 
ganske direkte med hverandre, sånn nesten 
ansikt til ansikt. Det har jeg aldri gjort med Gud 
på den måten. Men han var også heldig på 
grunn av det Gud sa til ham. For Gud sa til 
Abraham: «Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg 
vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort.» Det 
betydde at Abraham skulle få mange barn og 
at han skulle få en stor slekt som gjorde det 
bra. Kanskje som skulle bli rike? 

Sanger

• Jeg er elsket (Oslo Soul Children) 
• Lær oss å gå (Oslo Soul Children)
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Så gikk det en lang stund. Ja, sikkert 
mange år, og det virket ikke som om det 
Gud hadde lovet Abraham kom til å skje. 
Kona til Abraham, Sara, var ikke blitt 
gravid. Og nå var de begynt å bli gamle. 
Abraham virket nesten litt irritert for 
dette. Og det kan jeg egentlig godt 
forstå. For hvis man lover noe, så må man 
holde det, synes jeg. Men Gud sa til 
Abraham at han ikke skulle bekymre seg 
og at han skulle få barn, selv om både han 
og kona hans, Sara, var gamle. Før dette 
skjedde, så fortalte også Gud til Abraham i 
en drøm om planene han hadde for 
familien og slekten hans. Og han «sluttet 
en pakt» med Abraham. Det vil si at de 
gjorde en avtale. En skikkelig viktig avtale.  
Gud lovte Abraham at hans slekt skulle få 
et flott land å bo i. De var Guds utvalgte 
folk. Gud vil beskytte sitt folk. Abraham 
var heldig, altså! Sara og Abraham fikk en 
stor familie, det ble en stor slekt. 
 Har du hørt om jødene? Det er et 
folkeslag som har Abraham som stamfar. 
Stamfar vil si at det var på en måte han 
som startet slekten. Hele første del av 
Bibelen vår, Det Gamle Testamentet, hand-
ler egentlig om jødene og deres historie, 

Aktivitetsforslag

Tegn/skriv et hyggelig kort til en venn og 
takk for at dere er venner. 

Bønn

Kjære Gud, takk for at du elsker oss og for at 
du holder avtalene dine. Hjelp oss å stole 
på deg, også når det kan være vanskelig. 
Amen.

om deres liv, og deres liv sammen med 
Gud. 
 Og selv om det tok mange år før Sara 
ble gravid og fikk barn, så holdt Gud 
avtalen og gav Abraham en stor slekt. Gud 
kalte dem sitt eget folk. Senere skal vi få 
høre om at Gud gjorde en ny pakt, og den 
pakten gjelder alle mennesker, ikke bare 
jøder. Og når vi skal få høre om den, så er 
det jo utrolig fint å huske på at Gud holder 
avtalene sine. 
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Men folket nektet å høre på Samuel. 
«Nei», sa de, «vi vil ha en konge over oss. 
Vi vil være som alle de andre folkene. 
Kongen vår skal styre oss; han skal rykke 
ut foran oss og føre krigene våre.» Da 
Samuel hadde hørt alt det folket sa, la 
han det fram for Herren. Og Herren sa til 
Samuel: «Hør på det de sier og sett en 
konge over dem.» Da sa Samuel til 
israelittene: «Dra hjem, hver til sin by.» 

Bibeltekst: 1 Sam 8,19-22

Konger og profeter3
Aktivitet

«Kongen befaler»
Leder gir befalinger som barna skal følge 
av typen «Alle reiser seg opp.» «Alle 
rekker hendene i været» «Alle setter seg 
ned» osv. Dersom frasen «Kongen 
befaler…» sies først, skal barna følge 
befalingen. Dersom frasen ikke er med, 
skal den ikke følges. Dersom noen gjør 
befalingen uten at frasen er med, er de 
ute av leken.  
«Hent en gul sokk»
Leder deler barna inn i to lag. Deretter 
ber lederen lagene om å finne ulike ting. 
Det er det første laget som finner tingen 
og gir det til lekelederen, som får poeng. 
Forslag på ting man kan finne er: en gul 
sokk, en penn, en bibel, en høyre sko, en 
lue, en strikk osv.

Tips 1: Dere kan late som om dere setter 
dere inn i en tidsmaskin. Der kan dere møte 
Samuel som forteller historien. Tips 2: Hopp 
inn i historien og la barna spille det ut.  
Hvordan dette kan gjøres vises i «Tips til 
fortellingen». (s. 12)

Har du noen gang sett noe som noen andre 
har, og som du gjerne ville hatt selv? 
Tenk deg at du har blitt befridd ut av 
slaveriet i Egypt ved at Gud tapetserer 
bakken med gresshopper, gjør alt vann til 
blod og slukker solen over egypterne, men 
lar det skinne over israelsfolket. For ikke å 
snakke om alle de andre undrene han 

gjorde. På vei vekk fra slaveriet blir et hav 
delt foran deg, for at du skal kunne flykte i 
trygghet. Du kan hver dag plukke mat som 
kommer rett fra himmelen og drikke vann 
som strømmer ut fra en diger sten. Alle 
fiender som prøver å ta deg, blir overvunnet 
ved hjelp av mirakler. Gud går foran deg som 
en ildstøtte om natten og en skystøtte om 
dagen. En sterk mur rundt en stor by faller 
sammen bare fordi dere gjør det Gud ber 
dere om.  

Israelsfolket hadde opplevd alt dette og 
kommet inn i landet som Gud hadde lovet 
dem. Gud hadde befridd dem fra slaveriet i 

Andakt

Hensikt

Forstå hvordan Jesus er konge og at han 
ikke kan byttes ut av noen.
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Egypt, delt Rødehavet for dem, gitt dem 
mat og passet på dem i 40 år gjennom 
ørkenen og til slutt hadde ført han inn i 
«Det lovede land». Han gjorde slik at  
de fikk fred og hadde det bra. Likevel 
begynte israelsfolket etter hvert å  
glemme Gud. De glemte hvem har var og 
hva han hadde gjort. De glemte at de var 
barna hans, og at han hadde lovet å alltid 
være med dem, passe på dem og elske 
dem. Gud sendte dem profeter som hørte 
på hva Gud sa og fortalte det videre til 
dem. Profetene skulle hjelpe folket å huske 
på Gud. Likevel ville de ikke høre.

Folket begynte å se på landene rundt seg, 
og så at alle andre hadde en konge. Hvorfor 
skulle ikke de ha det selv? De gjorde det 
samme som Adam, som Abraham, som 
folket i ørkenen – de glemte Gud. De 
glemte at de trengte Gud. De glemte at han 
vil passe på oss. Være sammen med oss. 
Israelsfolket – de ville klare seg selv. De ville 
være som alle andre. De ville ikke skille seg 
ut. En konge er jo tøft. En med krone på 
hodet. En å se opp til. En som kunne lede 
dem. 

De gikk til Samuel, profeten, og ba han om 
å gi dem en konge. Samuel ble lei seg. En 
konge? Er det ikke Gud som er kongen 
deres? Er det ikke han som passer på dere? 
Som viser dere vei? Som går foran dere –  
og bak dere? Som gir dere det dere  
trenger? Dere trenger ingen andre enn 
Gud. Ikke bytt han ut med en konge som 
bare vil undertrykke dere, som vil kreve 
skatt av dere og ta sønnene deres til å være 
soldater og til å tjene han. Men folket 
hadde bestemt seg. De ville ha en konge. 
Og derfor lot Gud dem få en konge. 

Men en konge kunne aldri erstatte Gud. 
Når kongene lyttet til Gud og lot han 
bestemme, gikk det bra. Men mange av 
kongene ville bestemme selv. Det førte til 
kriger og nød. Mange mennesker fikk det 
vanskelig. De hadde nemlig glemt det 

viktigste. De hadde glemt det at Gud hadde 
skapt dem for å være sammen med han. Når 
vi velger å gå vår egen vei og vil klare oss 
uten Gud, går det som regel galt. Gud ønsker 
å være sammen med oss, vise oss veien vi bør 
gå, passe på oss, være kongen vår. Ja, mer 
enn kongen vår – han vil være pappaen vår. 
En god pappa. Som alltid er der og som alltid 
er glad i oss.

Derfor sendte han Jesus til jorda. Jesus som 
fikk besøk av konger som bar med seg 
kongsgaver til stallen da Han ble født, Jesus 
som gjorde bare godt og viste oss hvem Gud 
er, Jesus som folket håpet skulle bli kongen 
deres, men som lederne var misunnelig på, 
Jesus, han som ble kronet med en tornekrone 
og fikk en blodig kongekappe om sine 
ødelagte skuldre før han ble hengt på et kors 
med «Jødenes konge» skrevet over, Jesus som 
døde, men vant over døden og dermed ble 
seierherre og frelser, og åpnet veien hjem til 
Gud igjen, Jesus som gjorde slik at alle som 
tror kan komme til Gud. Derfor kan alle vi som 
tror kalle Gud for vår himmelske pappa. Vi kan 
ha Jesus som konge i våre liv. Det er den 
beste kongen. Kongenes konge!
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Tips til formidlingen

Her hopper vi inn i historien.
Vi trenger en som kan være Samuel. (Ta 
opp et barn og legg en kappe om 
skuldrene på han) «Dette er Samuel. Han 
var en profet, en som hørte Guds stem-
me og fortalte det han hørte til folket. 
Men sønnene til Samuel var ikke snille og 
gjorde ikke som Gud ville. Alle mennes-
kene kom til Samuel og sa: Gi oss en 
konge slik som de andre landene har. Vi 
vil ha en konge! Vi vil ha en konge!» (Alle 
barna blir med og roper) «Vi vil ha konge! 
Vi vil ha konge!» Samuel ble lei seg. «Men 
hvorfor vil dere ha en konge? Er det ikke 
Gud som er kongen deres? Er det ikke 
han som passer på dere? Som gir dere 
det dere trenger? Dere trenger ingen 
andre enn Gud. Ikke bytt han ut med en 
konge som bare vil undertrykke dere, 
som vil kreve skatt av dere og ta sønnene 
deres til å være soldater og tjene han.» 
Men folket hørte ikke. De hadde bestemt 
seg. (Barna roper igjen) «Vi vil ha konge! 
Vi vil ha konge!» Samuel spurte Gud, og 
Gud sa at han skulle gjøre som folket 
ønsket. Først gjorde Samuel Saul til 
konge, men det gikk ikke så bra. Så en 

dag sa Gud til Samuel at han 
skulle finne en ny konge. 
Samuel skulle gå til en 
mann som het Isai, og 
blant barna hans 
skulle han finne en 
ny konge som han 
kunne salve*. (Still 
opp en rekke med alle 
søsknene til David. 
Samuel starter på første-
mann, klar til å salve – men bråstopper og 
rister på hodet) «Nei, det er ikke han!» 
(Gjentar dette med alle brødrene) «Har du 
ikke flere sønner?» Da kommer Isai på at 
han har en sønn til som passer på sauene. 
Han henter David. Han er det! Samuel 
forstår at det er han Gud har tenkt på, og 
salver David til konge. Gud ser ikke alltid på 
oss slik andre ser på oss. David var for ung 
og ble ikke engang regnet med av faren. 
Men Gud så på hjertet hans, og så en mann 
etter sitt eget hjerte, og utvalgte han. Jesus 
ble senere kalt «Davids sønn». David ble et 
eksempel, forbilde på hvordan Jesus skulle 
være når han kom.

Sanger

• Jeg er en superhelt (Oslo Soul Children) 
• Hvem er jungelens konge? 
 (Jarle Waldemar)

Bønn

Kjære Jesus, takk for at du er den beste 
kongen og takk for at du hører på oss når 
vi ber til deg. Takk for at du vet hva som er 
best for oss. Hjelp oss å ikke bare gjøre det 
vi selv tenker er best, men høre på deg og 
leve sammen med deg. Amen.

 Du trenger:
En kongekappe

En krone
En oljeflaske

* Å salve betyr å ha olje på hodet. Salven er et symbol på Den hellige ånd.   
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Fra den sjette time falt det et mørke over 
hele landet helt til den niende time. Og ved 
den niende time ropte Jesus med høy røst: 
«Elí, Elí, lemá sabaktáni?» Det betyr: «Min 
Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt 
meg?» Noen av dem som sto der, hørte det 
og sa: «Han roper på Elia.» Og en av dem løp 
straks fram, tok en svamp og fylte den med 
vineddik, satte den på en stang og ville gi 
ham å drikke. Men de andre sa: «Vent, la oss 
se om Elia kommer for å redde ham.» Men 
Jesus ropte igjen med høy røst og oppga 
ånden. 

Da revnet forhenget i tempelet i to, fra 
øverst til nederst. Jorden skalv, og klippene 
slo sprekker. Gravene åpnet seg, og kroppe-
ne til mange hellige som var sovnet inn, ble 
reist opp. Etter Jesu oppstandelse gikk de ut 
av gravene og kom inn i den hellige byen, 
hvor de viste seg for mange. Men da offise-
ren og folkene hans, de som holdt vakt over 
Jesus, så jordskjelvet og det som hendte, 
ble de grepet av stor frykt og utbrøt: «San-
nelig, han var Guds Sønn!»

Den nye pakten4
Hensikt

Forstå hvorfor Jesus måtte dø på korset og 
hvordan det endret vårt forhold til Gud.

Aktivitet

Del ut blanke ark hvor man har teipet et 
kors over arket. Få barna til å fargelegge 
som de vil, men at de må dekke hele 
arket og gjerne abstrakt fargelegging. 
Etterpå drar man av teipen og da får man 
et fint kunstverk med kors på. 

Andakt

I fortellingen om når Jesus dør så skjer det 
veldig mange andre litt rare ting samtidig. La 
du merke til det? (Her kan du la barna få 
ramse opp de forskjellige tingene som skjer). 
Først var det noen som gav ham en svamp 
med eddik så han kunne drikke fra den. Det 
høres jo ikke spesielt godt ut. Og så, da Jesus 
døde, kom det et jordskjelv, og det ble 
sprekker i klippene. Så åpnet mange graver 
seg og de som hadde ligget døde i dem sto 

opp. Og samtidig revnet forhenget i templet. 
Hvorfor skjedde disse tingene? Hva betydde 
de? Alle disse tingene som skjedde er tegn på 
at Gud holdt løftene sine. Og i dag skal vi lære 
om hvorfor forhenget i tempelet revnet. 

I Det Gamle testamentet kan vi høre om at Gud 
lovet Israelsfolket at han skulle sende dem 
Messias. Messias betyr den salvede. Den som 
er salvet er en konge som Gud har valgt ut. 

Bibeltekst: Matteus 27, 45-45
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Denne kongen som Gud lovet Israelsfol-
ket skulle også være en konge som 
skulle være til velsignelse for hele 
verden. 

Tips: Vis gjerne noen bilder som viser 
hvordan paktkisten og forhenget i 
tempelet så ut. Et annet tips er å 
legge inn noe barna skal gjøre hver 
gang du sier et eller to ord som går 
igjen litt. F. eks. at de skal lage en 
«rivelyd» du finner på hver gang du sier 
forhenget eller rope «Messias» hver gang 
du sier Jesus. 

Men de fleste av de som levde da Jesus 
levde, hadde misforstått hva disse løftene 
gjaldt. Da Jesus levde hadde ikke Israel sin 
egen konge. Romerriket hadde makten 
over dem. Derfor trodde de at Jesus var 
kommet som en Messias som skulle sette 
Israelsfolket fri fra Romerriket. Men det var 
ikke derfor Jesus var kommet. Han var 
kommet for å sette alle mennesker fri, ikke 
bare Israelsfolket. De løftene som Gud 
hadde gitt Israelsfolket kalles en pakt. En 
pakt er en slags avtale. Gud hadde lovet å 
hjelpe Israelsfolket, og Israelsfolket hadde 
lovet å være Guds folk. De skulle følge 
Guds bud. For å minne Israelsfolket på hva 
pakten, avtalen, med Gud betydde hadde 
de en paktkiste. Paktkisten stod inne i det 
innerste rommet i tempelet i Jerusalem. 
Det rommet het «Det aller helligste» og det 
var bare en prest som kunne gå inn der en 
gang i året. Paktkisten var også tegnet på 
at Gud var nær Israelsfolket. 

Israelsfolket glemte ofte avtalen og fulgte 
ikke Guds bud, men Gud holdt alltid sine 
løfter. Gud er en trofast og kjærlig Gud og 
ville ikke bryte sin del av pakten. Gud er alltid 
trofast. Gud hadde også større planer og 
løfter enn det Israelsfolket forstod. Han 
ønsket å ta med alle mennesker i en ny pakt. 
Og det var det som skjedde da Jesus døde på 
korset og forhenget inn til paktkisten revnet. 
Da ble Guds løfter tilgjengelig for alle som vil 
tro på Jesus, det er godt å vite for de av oss 
som ikke er jøder. Da forhenget revnet viste 
det at nå kan alle som vil komme helt inn til 
Gud og ta imot Guds løfter. 

I vår tid er tempelet og paktkisten borte, men 
det gjør ikke noe for oss kristne, for vi tror 
uansett at Gud er overalt og at Guds løfter 
gjelder for alle.

Sanger

• Hæ, går det an? (Soul Kids) 
• Hvor er du? (Oslo Soul Children)

Bønn

Kjære Gud, takk for at du er med oss 
overalt og at vi kan be til deg uansett hvor 
vi er. Takk for at du lagde en ny avtale som 
gjelder oss alle. Hjelp oss å huske på å be 
til deg, både når ting er bra og når de er 
vanskelige. Amen.
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Jesu Gjenkomst5
Hensikt med samlingen

Forstå at når Jesus kommer tilbake vil alt 
bli annerledes. 

Aktivitet

Lek blindebukken. En person har bind for 
øynene og blir snurret rundt ett par 
ganger mens de andre sprer seg rundt i 
rommet. Den «blinde» skal prøve å finne 
de andre. Denne vet at de andre er der, 
men kan ikke se dem. 
 
Tegn hvordan du tror himmelen ser ut. 
(Gud kan prate til oss på mange forskjelli-
ge måter. En av de er at han kan gi oss 
bilder inni hodet vårt. Det kan man 
spørre Gud om å gjøre.) 

Andakt

Tips: Få et barn til å lese bibelteksten. Tegn 
opp en strek midt på et ark og på hver side 
av streken tegner eller skriver du hvordan 
det er på jorden nå og hvordan det skal bli i 
himmelen sammen med barna. Hva vil være 
annerledes?

Har du noen gang opplevd noe som er trist 
og vondt? Eller kanskje du har opplevd noe 
som er skikkelig urettferdig? Mobbing kan 
være en sånn ting. Vi skal ikke glemme at 
det skjer gode ting, men vi skal også huske 
på at det skjer ting som ikke er bra. I noen 
deler av verden er det krig og noen men-
nesker har ikke mat til å spise seg mette. Når 
Jesus kommer tilbake, da skal det bli helt 
annerledes! 
 Da Gud hadde skapt himmelen, jorden, 
og alle dyr og planter syntes han det 

manglet noe. Han skapte menneskene så 
han kunne være sammen med dem. Gud 
skapte menneskene i sitt bilde, han ville at vi 
skulle ligne på han! 
 Adam og Eva vendte seg bort fra Gud i 
det de spiste av det eneste treet de ikke fikk 
lov til i hagen. Helt fra den dagen har Gud 
ropt og lengtet etter menneskene. Det var 
derfor han sendte Jesus – slik at vi kan være 
sammen med Gud igjen, selv om vi har gjort 
gale ting. Da Jesus døde på korset tok han 
alle våre dårlige valg og dumme tanker på 
seg. 
 Da Jesus gikk rundt på jorden sa han til 
menneskene at han en dag skal komme 
tilbake og hente oss! Da skal vi få være 
sammen med Jesus for alltid! Da vi leste fra 
Bibelen, hørte vi litt om hvordan det skal bli.
Og mens vi venter på at han skal komme å 

«Han skal tørke bort hver tåre fra deres 
øyne, og døden skal ikke være mer, heller 
ikke skrik eller smerte. For det som en 
gang var er borte.» Han som sitter på 
tronen, sa «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og 
han la til:» «Skriv det ned, for dette er 
troverdige og sanne ord.» 

Bibeltekst  Joh. Åp 21,1-5
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hente oss, ga han oss Den hellige ånd – slik 
at vi kan merke at han er her, selv om vi ikke 
kan se han. Vi kan bli bedre kjent med Jesus 
gjennom for eksempel å lese i Bibelen og 
ved å be. 
 Det å være kristen betyr ikke at alt blir 
enklere, men vi har ett håp om at når Jesus 
kommer igjen skal alt bli bra. Vi har en som 
trøster og kan hjelpe oss når ting er vanske-
lig. 
 Den dagen Jesus kommer igjen, skal vi 
ikke lenger kjenne på sorg, smerte eller 
vanskelige ting. Alt det som nå er dumt og 
trist forsvinner for alltid. Ingen skal mobbe 
eller plage andre, ingen skal mangle mat, 
eller leve der det er krig. Jesus skal sørge for 
at rettferdigheten vinner. Det som er vondt 
skal ikke finnes mer. Det blir en ny himmel 
og ny jord når Jesus kommer tilbake igjen. 
Den er tusen ganger bedre enn den vi har 
nå. Høres ikke det fantastisk ut? 

Som kristne har vi et stort håp: Vi skal få 
være med på en kjempegigamegafest 
sammen med Jesus den dagen han kom-
mer tilbake igjen, og den festen skal vare i 
all evighet! 

Bønn

Takk for at du er en vi kan komme til, 
både når vi har det bra og når ting er 
vanskelig, og at du tar imot oss med 
åpne armer akkurat som vi er. Hjelp oss å 
være gode med de rundt oss, og spesielt 
de som har det vondt og blir urettferdig 
behandlet. Vi ber om at vi skal få være lys 
for de vi har rundt oss. Takk for at du har 
sagt at du en dag skal komme igjen og ta 
bort alt som er vondt og urettferdig. 
Amen. 

Sanger

• I himmelen (Oslo Soul Children) 
• Hvor er du? (Oslo Soul Children) 
• Hele himmelen (David Andre Østby) 
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Jeg er Alfa og Omega, sier Herren Gud,  
han som er og var og som kommer, Den  
allmektige. 

Bibeltekst: Joh. Åp 1,8

Sammenhengen6

   

Tips: Hvis dere har laget en tidslinje 
sammen, så bruk denne. Hvis ikke kan du 
tegne en tidslinje hvor de ulike historiene 
vi har gått igjennom dette semesteret 
vises kronologisk. Skriv Alfa og Omega 
foran og bak historien når du snakker om 
det. Skriv Gud over det hele eller fargelegg 
over med en farge for å vise at Gud har 
vært med hele tiden. 

Gjennom de andre temaene i dette heftet 
har vi fått høre om den store historien i 
Bibelen; helt fra skapelsen, Abraham og de 
andre forfedrene våre, til Jesus levde på 
jorda, og til at Jesus en dag skal komme 
igjen. Dette kalles ofte for «den store 
fortellingen», og den forteller i grove trekk 
hva som står skrevet i Bibelen. Ser vi godt 
etter, så kan vi se at alt henger sammen, 
helt fra begynnelsen og skapelsen og frem 

til i dag; at Adam og Eva sine feil gjorde at Gud 
planla at Jesus skulle komme til jorden, og at 
han en gang skal komme tilbake for å gjøre alt 
godt igjen. Og derfor er ikke fortellingen slutt. 
Vi lever fortsatt midt i den! 
 Bibelen er fortsatt like aktuell i dag som da 
den ble skrevet. Når vi leser om hendelser som 
har skjedd tidligere, kanskje for flere tusen år 
siden, kan vi fortsatt lære noe i dag. Og vi kan 
se at gjennom andre menneskers liv, både 
gjennom oppturer og nedturer, så har Gud 
vært sammen med dem og passet på dem. Gud 
er den samme i dag, som han var for tusen år 
siden, og han vil også være den samme i 
fremtiden. Det har han lovet oss. Derfor kan vi 
være trygge på at det gjelder for oss også i dag. 
  Vi leser i Bibelen at Gud er Alfa og Omega. 
Det høres kanskje litt rart ut. Alfa og Omega er 
faktisk den første og den siste bokstaven i det 
greske alfabetet. Akkurat slik som at A og Å er 

Andakt

Hensikt med samlingen

Forstå at alt henger sammen, og at den 
store fortellingen fortsatt er like aktuell i 
dag. 

   Aktivitet

La barna lage en egen tidslinje med de 
ulike historiene vi har snakket om i dette 
semesteret. Det kan f.eks. gjøres ved at 
barna tegner de ulike historiene, eller ved 
at du limer bilder som du har printet ut, på 
en linje.
 De ulike er: Skapelsen og Adam og Eva, 
Abraham og isrealsfolket, Samuel og  
kongene, Jesus som kommer, er her og 
som kommer tilbake og himmelen. 

  . 
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Bønn

Kjære Gud. Takk for at du er sammen med 
oss, både i går, i dag og i morgen. Takk for 
at du er den samme i dag, som for tusenvis 
av år siden, og fortsatt er den samme i 
fremtiden. Amen

den første og siste bokstaven i det 
norske alfabetet. Det nye testamentet 
ble opprinnelig skrevet på gresk, så en 
slik sammenligning skulle være lett å 
forstå for de som snakket og leste gresk. 
I dag hadde kanskje Bibelen blitt skrevet 
på engelsk, og da hadde kanskje det 
engelske alfabetet blitt brukt, altså A og 
Z?
 Når vi ser på den store sammenhen-
gen, kan vi se at Gud er med hele tiden. 
Helt fra starten av, før jorda med planter, 
dyr og mennesker ble skapt, og hele 
veien frem til det aller siste. Alfa og 
Omega, den første og siste, begynnel-
sen og enden. Det kan være vanskelig å 
forstå, enten man er barn eller voksen. 
Heldigvis trenger vi ikke å forstå alt, det 
holder å tro.

 Sanger

• Tiden er inne (Oslo Soul Children) 
• Det beste av alt (Oslo Soul Children)
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Skaperen Sammenhengen Jesus

Kirken Disippelliv Guds rike

• Lære å be faste og frie 
bønner• Bli kjent med og glad i 
bibelhistorien• Oppleve at bibelhistorien 
er levende• Lære å dele av det vi har

Fokus: 
Oppdage at vi er  
Guds barn

Fokus: 
Forstå at Guds  
kjærlighet gjelder alle

• Relatere tro til liv• Lære å praktisere bønn 
og tro• Ta med troa i hverdagen• Tørre å stille spørsmål• Få kjennskap til kristne 
forbilder• Lære å dele av det vi har

Fokus: 
Oppleve Guds ord  
som relevant

• Lære å praktisere tro• Lære å be og lytte til 
Gud• Være disipler av Jesus i 
hverdagen• Være en del av et krist-
ent fellesskap hvor man 
kan snakke om tro og liv• Gjøre en innsats for 
andre

Fokus: 
Leve som disipler  
av Jesus Kristus

• Bibelen og hvordan den 
er aktuell i dag• Reflektere gjennom 
samtale• Ha en arena for å snakke 
om tro og liv• Få et personlig bønneliv• Lære å be for hverandre• Gjøre en innsats for  
andre

Med bibelen i fokus oppdager vi at vi er Guds barn, forstår vi at Guds kjærlighet gjelder alle, opplever vi at Guds ord er relevant og blir vi inspirert til å leve som disipler av Jesus Kristus. 
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