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Innledning
Om verktøyet
«Jakten på sammenhengen – Bibel i fokus» er et
trosopplæringsverktøy i Acta – barn og unge i
Normisjon. Verktøyet har sitt opphav fra regionene 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 husfellesskap 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).

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
nødvendig og nyttig i din sammenheng –
men at du i hvert fall beholder bibellesning,
andakt og en bønn.
Om dette heftet
Overskriften for dette heftet er «Sammenhengen», 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 5.–7. trinn,
og hver samling inneholder en «icebreaker»,
en eller flere bibeltekster, en andakt, forslag til
spørsmål, et oppdrag, sangforslag, «ukas helt»,
en bønn og forslag til en bønnepraksis.
Lykke til med semesteret! Vi håper dere får god
nytte og glede av dette trosopplæringsverktøyet!
Christian Otto Ruge
Redaktør

Temaene er:
• Skaperen
• Jesus
• Kirken
• Disippelliv
• Guds rike
• Sammenhengen
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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 – tre år, og så bytter vi til et nytt. Vi
har så langt alltid klart å samle inn nok
penger til å fullføre prosjektene, så det er
veldig inspirerende! Hvert semester
sender vi ut et hefte om det aktuelle
prosjektet til alle barnelagene i Acta;
med lenker til filmer og lignende,
historier, fakta, inspirasjon og ideer til
aktiviteter. For eksempel gir vi detaljerte
beskrivelser av hvordan man lager
lamaer, konserter, 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 «nabbiperler». Se etter hobby- ideer 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
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1

Det var en gang

Hensikt

Icebreaker

Forstå at vi er skapt i Guds bilde, ønsket og
elsket av ham, og at han aldri gir oss opp.

En variant av «Blindebukk»: Én person
står i midten med bind for øynene, de
andre står i en ring rundt. Lederen roper
opp navn på to av deltakerne. De to skal
bytte plass så stille som mulig, uten at
blindebukken får tak i dem. Blindebukken må bevege seg rundt og veive med
armene, og prøve å lytte seg fram til hvor
de er. Klarer de å bytte plass uten å bli
tatt, er det to nye som blir ropt opp, og
som skal bytte plass. Den som blir tatt,
skal være ny blindebukk. Lederen passer
på at alle navn blir ropt opp.

Bibel: Jes. 44,24
Så sier Herren, som løser deg ut, og som
formet deg i mors liv: Jeg er Herren, som
har skapt alt...

Andakt: Skapt i Guds bilde
«Det var en gang….» - slik begynner de
gamle eventyrene. Det forteller oss at vi
skal få høre om noe som skjedde for veldig
lenge siden. Men vi vet at eventyrene bare
er – ja, nettopp; eventyr. Det kan være gode
og spennende historier, men de er ikke
sanne. Noen har diktet dem.
Det første vi leser om i Bibelen, om
skapelsen, kan også høres ut som fantasi og
eventyr. Det er skrevet for veldig lenge
siden, og det er ikke skrevet som en detaljert lærebok i historie eller naturfag. Men
det er ikke eventyr heller. Det forteller
sannhet – om Gud, og om oss mennesker.
Det er skrevet for å fortelle oss at det er
Gud som står bak alt liv på jorda, ja, at han
har en plan og en mening med det hele.
Bibelen forteller oss også at Gud er fra
evighet av. Han har alltid vært her! Det klarer
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ikke vi så lett å skjønne. Vi kan lese at Gud
skapte himmel og jord, ja, alt liv, bare ved
sitt ord. Han trengte verken materialer eller
verktøy. Men på hans ord, og ved hans vilje,
ble hele det fantastiske skaperverket til. Og
det aller fineste han lagde, det som kom helt
til slutt – det var oss mennesker. Det står i
Bibelen at vi er skapt i Guds bilde. Det betyr
at vi er skapt slik at vi hører sammen med
Gud. Vi er skapt for å leve sammen med Gud
- kjenne han, snakke med han, stole på han.
Vi skal få være Guds venner og medarbeidere. Gud kjenner oss bedre enn noen andre,
ja, bedre enn vi kjenner oss selv. Han har
skapt oss forskjellige, sånn at vi liker, og er
gode på, forskjellige ting. Gud har faktisk
kjent oss fra før vi ble født, tenk på det! Det
er ikke tilfeldig at du er akkurat du!

Men Bibelen forteller oss noe mer om
forholdet mellom oss og Gud; den forteller
oss at Gud skapte oss med fri vilje. Vi kan selv
bestemme om vi ønsker å leve sammen med
Gud, og gjøre slik han vil, eller om vi ikke vil
det – også det er en del av skapelsen. De aller
første menneskene tok et forferdelig dårlig
valg på dette. De ble fristet til å tvile på Gud,
og de valgte å stole mer på seg selv enn på
han. Etter dette var tilliten brutt. Tvilen og
ondskapen var kommet inn i verden, i Guds
gode skaperverk. Mennesket ble derfor
kastet ut av Edens hage, og livet ble fullt av
motgang og problemer.
Dette er begynnelsen på historien om
Gud og oss mennesker. Resten av Bibelen
handler om hvordan Gud på nytt og på nytt,
og på mange forskjellige måter, viser oss at
han ikke har glemt oss, eller gitt oss opp. Gud
er så glad i sitt skaperverk, og særlig i oss
mennesker, at han fortsatt vil ha med oss å
gjøre. Ja, han elsker oss like høyt selv om vi
ofte bruker den frie viljen vår, som han har
skapt oss med, til å gjøre onde ting.
Vi har ikke klart å ta vare på jorda og
resten av skaperverket slik Gud ville. Vi lever i
en verden med mye urettferdighet, krig,
undertrykkelse, mobbing, ulykker og syk-

dom. Vi sier ofte ting som sårer og ødelegger.
Vi bryr oss ikke alltid om å gjøre det vi vet er
Guds vilje. Ofte tror vi at vi vet bedre enn Gud.
Likevel bryr Gud seg fortsatt om oss. Han gir
oss aldri opp og blir aldri lei av oss. Hver gang
vi angrer og ber om tilgivelse, tilgir han oss.
Det er det vi kaller frelse. Det største beviset
på Guds kjærlighet fikk vi da Gud sendte sin
sønn Jesus til oss. Han levde det livet vi ikke
klarer å leve, og han døde for våre synder, slik
at vi alltid kan få være Guds barn.
Jesus har fortalt oss at han en gang skal
komme tilbake og skape en ny himmel og en
ny jord. Skapelsen er altså ikke over. Da skal
han gjøre slutt på all ondskap, all sykdom og
all sorg. Da skal alt bli fullkomment igjen, slik
det var i begynnelsen. Vi vet ikke når det skal
skje. Men vi vet at Jesus har lovet å være med
oss alle dager – på denne jorda, og på den nye
jorda som ennå ikke er skapt. Det betyr at vi
alltid har en venn som forstår oss, elsker oss
og vil hjelpe oss. En som aldri svikter oss. Det
er sannelig noe å takke for!
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Forslag til spørsmål:

«Ukas helt»

1. Har du hørt andre forklaringer på
hvordan verden er blitt til? Hva tror du
om det?
2. Hva sier Bibelen om mennesket og vår
plass i skaperverket?
3. Hva betyr det at vi er «skapt i Guds
bilde»?
4. Hva betyr det at mennesket ble jaget ut
av Edens hage?
5. Hvorfor trenger vi frelse?

Lina Sandell (1832 – 1903)
var en av Sveriges største sangforfattere
på 1800-tallet. Mange av hennes sanger
synges fortsatt over hele verden, bl.a.
«Ingen er så trygg i fare». Andre kjente
sanger som Lina Sandell har skrevet, er
«Blott en dag» og «Bred dina vida vingar». Lina Sandell begynte å skrive dikt
som 12-13åring. Antakelig har hun
skrevet nærmere 2000 dikt. Mange av
hennes dikt og sanger handler om
takknemlighet over Guds store skaperverk, og ikke minst om gleden og tryggheten over å få være i Guds hender.
Lina Sandell ble født som nr. 5 i en
søskenflokk på 6. Hun var mye syk som
barn, men hennes kristne tro hjalp henne
til å holde motet oppe. Da hun var rundt
11 år, var hun så alvorlig syk at foreldrene
ikke trodde hun ville overleve. Hun var
sengeliggende i nesten to år. En dag,
mens foreldrene var på gudstjeneste, lå
Lina i senga og leste dagens bibeltekst.
Den handlet om Jesus som vakte opp
Jairus sin døde datter. Mens hun leste ble
hun overbevist om at når Jesus kunne
vekke opp Jairus sin datter, kunne han
også gjøre henne frisk. Og det skjedde
faktisk! Fra den stund ble hun stadig
bedre. Hun kom seg på beina, men måtte
likevel slite med sykdom i perioder hele
livet.
Da Lina var 26 år gammel, opplevde
hun at faren, som hun var veldig knyttet
til, druknet. Denne hendelsen var et stort
sjokk for henne.
Lina Sandell giftet seg da hun var 45
år gammel. Hun og mannen hennes
hadde heller ikke noe lett liv, og de fikk
ikke egne barn, men Lina Sandell fortsatte å skrive sanger om Guds godhet og
kjærlighet. Disse sangene har vært til stor
hjelp og trøst for mange mennesker og
er det fortsatt.

Mission Possible
Velg en av to muligheter: 1) Neste gang
du blir sint på, eller skuffet over noen,
tenk: «Gud elsker dette mennesket, og har
skapt han/henne i sitt bilde». 2) Eller: Sett
en lapp over speilet hjemme, der du
skriver: «Her ser du en som Gud elsker!»

Sangforslag
• Jeg er en superhelt (Oslo Soul Children)
• Elsket for den jeg er (Oslo Soul Children)
• Ingen er så trygg i fare (Norsk Salmebok
nr. 488)

Bønn
Kjære Gud! Takk for at du skapte alt som
lever, også meg. Takk for at du har en
plan og en mening med mitt liv. Hjelp
meg til å leve sammen med deg bestandig. Amen.

Forslag til bønnepraksis:
• La barna skrive takkebønner på lapper
(gjerne hjerteformede). Lappene samles
enten inn i en «takke- og bønnekurv», eller
de kan henges på en oppslagstavle eller et
«bønne-tre».
8 Bibelifokus: Sammenhengen | 5.–7. trinn

2

Guds utvalgte folk

Hensikt

Bibel: 1. Mos 35.9-12

Få kunnskap om den delen av bibelhistorien som omhandler Guds utvelgelse og
oppfølging av Israelsfolket, og få en
forståelse av at Gud velger ut ifra hvem vi
er i Hans øyne – elsket og verdifulle – ikke
ut ifra hva vi får til eller er flinke til.

Etter at Jakob var kommet hjem fra
Paddan-Aram, viste Gud seg på nytt for
ham og velsignet ham. Gud sa til ham:
«Navnet ditt er Jakob. Men nå skal du
ikke lenger kalles Jakob; Israel skal være
navnet ditt.» Slik fikk han navnet Israel.
Så sa Gud til ham: «Jeg er Gud, Den
veldige. Vær fruktbar og bli tallrik!
Et folk, ja, mange folkeslag skal stamme
fra deg, det skal være konger blant dine
etterkommere. Det landet jeg ga
til Abraham og Isak, gir jeg deg. Til din
ætt etter deg gir jeg landet.»

Icebreaker
Velg ut to lag og spill stikkball (eller en
annen laglek).

Mission Accomplished
Hvilken “mission possible” valgte du sist?
Hvordan har det vært å tenke at Gud
elsker dem du blir sint på/skuffet over,
eller lese over speilet at Gud elsker deg?

Andakt: Med Gud på laget
Har du blitt valgt først på laget noen gang?
Det føles godt, ikke sant? Mange av oss har
aldri opplevd å bli valgt først. Eller opplevd å
ikke bli valgt i det hele tatt, bare blitt plassert
til slutt på laget.
Kanskje noen av dere har hatt følelsen av
å ikke være utvalgt blant de populære i
klassen. Ikke medregnet. Det er ikke moro og
kan føles direkte vondt. For at du skal bli
utvalgt på laget, må du gjerne være god til å
spille. For å være blant de populære, må du

kanskje være kul, pen og morsom, kanskje ha
de rette klærne eller si de rette tingene?
I Bibelen er dette ofte snudd på hodet, og
Gud ser ofte ut til å velge det motsatte av hva vi
ville gjort. Slik er det i teksten om Jakob også.
Gud skulle vise hvem han var gjennom et folks
liv og historie. Skulle vi gjort noe slikt, så hadde
vi sikkert valgt oss det mest folkerike landet i
verden og kanskje bare populære, kjente
mennesker.
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Men Gud valgte ut et lite land, ikke særlig
imponerende, litt mindre enn Oppland og
litt større enn Sogn og Fjordane fylke. Så
valgte han ut Abraham, en nomade uten fast
bosted, velsignet ham og lovet ham mange
etterkommere og et eget land! En gammel
barnløs mann på nitti år! Han fikk flere barn,
deriblant sønnen Isak, og velsignelsen og
løftene fra Gud gikk først videre til han. Isaks
kone, Rebekka, var også barnløs, og Isak ba
til Gud for henne. Hun fikk da tvillingene
Esau og Jakob, som sloss allerede før de var
født! Guds folk er et vanlig folk som lever det
harde hverdagslivet.
Da Isak skulle gi velsignelsen videre, gikk
moren og Jakob sammen om å lure til seg
velsignelsen. Jakob var altså ingen imponerende fyr, han heller, i utgangspunktet. Men
Gud skiftet ikke mening om løftene for det.
Velsignelsen holdt, og Jakob var fortsatt
med på laget, selv om han hadde gjort galt
da han lurte faren sin. I teksten vi leste,
minner Gud han igjen på at han har fått
navnet Israel, som kan bety «han som er
reddet av Gud». Gud minner han om at
utvelgelsen fortsatt gjelder og at planen går

10 Bibelifokus: Sammenhengen | 5.–7. trinn

videre. Enda en gang velsigner Gud Jakob.
Gud var fortsatt med og viste veien videre
for Jakob og folket hans. Løftet om landet
som Gud hadde lovet, gjaldt fortsatt. Og
Jakob ble forandret av å leve i nært fellesskap med Gud.
Akkurat slik som Jakob var utvalgt fordi
Gud ville det slik, er vi alle utvalgt til å høre
Gud til ved å tro på Jesus. Gud vil så gjerne
være sammen med oss, ha oss på sitt lag.
Ja, ikke bare ha oss på laget, men ha et
nært fellesskap med oss. Hva hindrer han så i
det? Har du prøvd å blande vann og olje?
Det går ikke. Oljen vil flyte opp. Egentlig går
det ikke an å «blande» Gud og mennesker
heller. Syndene er kommet mellom Gud og
mennesker, og Gud og synd hører ikke
sammen - som vann og olje. Synd må
straffes - og straffen er døden. Dette måtte
Gud gjøre noe med, han elsker jo oss
mennesker, så han sendte Jesus. Han tok på
seg straffen for synden, sånn at vi skulle
slippe. Det som hindret oss i å være sammen
med Gud, ble borte. Så kan vi, som Jakob, få
være sammen med Gud i et nært fellesskap,
reddet og velsignet av Jesus.

Forslag til spørsmål:

«Ukas helt»

1. Hva hadde Gud tidligere lovet 		
Abraham?
2. Hva betyr det at Gud «velsigner» 		
Abraham og hans etterkommere?
3. Hvilke forutsetninger hadde Jakob til å
bli utvalgt av Gud?
4. Hvem er «utvalgt» til å tro på Jesus?

Under fotball-OL i 2008 kom Kina til
kvartfinalen etter å ha slått Argentina. Det
var sensasjonelt. Etter et mål mot Argentina løftet Han Duan på trøya og viste frem
et stort hjerte på T-skjorta. Duan var den
første på det kinesiske kvinnelaget i
fotball som sto frem med en tydelig
kristen tro. Hun sa etterpå: «Jeg tror på
Gud, og Han lærer oss å elske vår neste».
Hun har også sagt om Bibelen at den er
fylt med glede og visdom. «Uansett hvor
jeg går, har jeg Bibelen med meg. Det er
de som sier det er kjedelig å lese Bibelen.
Slik er det ikke for meg, Jeg elsker å lese
den fordi jeg har noe viktig å lære hver
eneste dag. Hver gang jeg leser den, får
jeg fred i hjertet. Det er mange som har
bemerket min oppførsel på banen – det
tilskriver jeg min kristne tro, sier Han
Duan.». Kirken i Kina delte en tid etter
dette ut tospråklige nytestamenter på
engelsk/kinesisk med bilde av Han på
forsiden og vitnesbyrdet hennes trykket
på omslaget. Dette ble gitt til alle som
besøkte kirken for første gang, og var
veldig populært.

Mission Possible
Prøv å prate med en som går alene, eller
som lett faller utenfor fellesskapet, på
skolen din!

Bønn
Kjære Gud, takk for at du valgte oss,
lenge før vi valgte deg. Takk for at vi får
lov til å være dine barn, selv om vi ikke
fortjener det. Takk for at du kan bruke oss
og er like glad i oss, uansett hvordan vi er
eller hva vi finner på. Amen.

Forslag til bønnepraksis:
Lystenning (i globe eller i sandkasse med lys)
– alle tenner hvert sitt lys, og sier samtidig
hvem de tenner lys for og vil be for. Man kan
også si dette til Gud inni seg.

https://www.bibel.no/Nyheter/
Nyheter2008/Nyhet__15-08

Sangforslag
Superhelt (Oslo Soul Children)
Lær oss å gå (Oslo Soul Children)
Jesus spør om du er tøff nok (Lisa Børud)
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3

Konger og profeter

Hensikt

Mission Accomplished

Bli kjent med Guds handlinger og planer
med sitt folk.

Hvordan har det gått å prate med en på
skolen din som går alene, eller som lett
faller utenfor fellesskapet?

Icebreaker
«Kongen befaler»
En person velges ut til å være konge. Kongen
bestemmer gjennom å befale hvilke bevegelser de øvrige skal gjøre. Men det er bare
når kommandoen starter med «kongen befaler», at de andre skal følge bevegelsen. Hvis
kongen kun sier: «Stå på ett ben!», så skal
alle stå stille. Men om kommandoen er:
«Kongen befaler: Stå på ett ben!», så skal alle
utføre bevegelsen.

Alle bør kunne se kongen, men det viktigste
er altså å høre hva kongen sier. Den som
gjør feil på en kommando, er ute. Man
fortsetter til det kun er én igjen. Sistemann
blir konge i neste runde.
Kongen kan lure de andre deltakerne
ved å si en bevegelse samtidig som vedkommende utfører en annen. De som da
hører godt etter, vil gjøre det kongen
befaler – og ikke det han eller hun gjør.

Bibel: 1. Samuelsbok 16,1-13
Herren sa til Samuel: «Hvor lenge vil du sørge
over Saul? Jeg har forkastet ham som konge
over Israel. Fyll hornet ditt med olje og gå!
Jeg sender deg til Isai i Betlehem, for jeg har
sett meg ut en av hans sønner til konge.» Samuel svarte: «Hvordan kan jeg gå dit?
Får Saul høre det, dreper han meg.» Da sa
Herren: «Ta med deg en kvige og si at du
kommer for å ofre til Herren. Be så Isai
komme til ofringen! Jeg skal fortelle deg hva
du siden skal gjøre. Ham jeg viser deg, skal
du salve for meg.» Samuel gjorde som Herren
hadde sagt. Da han kom til Betlehem, gikk
byens eldste skjelvende imot ham og spurte:
«Kommer du i fredelig ærend?» Han svarte:
«Ja, jeg har kommet for å ofre til Herren. Gjør
dere rene og hellige og kom med meg til
12 Bibelifokus: Sammenhengen | 5.–7. trinn

ofringen.» Så helliget han Isai og sønnene
hans og innbød dem til ofringen. Da de så
kom og han fikk se Eliab, sa han til seg selv:
«Her foran Herren står nå hans salvede.» Men
Herren sa til Samuel: «Se ikke på hans utseende og høye vekst, for jeg har forkastet ham.
Her gjelder ikke det som mennesker ser. For
mennesker ser det som øynene ser, men
Herren ser på hjertet.» Da ropte Isai på
Abinadab og lot ham tre fram for Samuel.
Men Samuel sa: «Heller ikke ham har Herren
utvalgt.» Så lot Isai Sjamma tre fram; men
Samuel sa: «Heller ikke ham har Herren
utvalgt.» Slik lot Isai de sju sønnene tre fram
for Samuel. Men Samuel sa til Isai: «Herren
har ikke utvalgt noen av disse.» Da spurte
Samuel: «Var dette alle guttene dine?» «Nei»,

svarte Isai, «det er enda en igjen, den
yngste. Han er ute og gjeter småfeet.»
«Send bud etter ham!» sa Samuel. «Vi
setter oss ikke til bords før han kommer.»
Så sendte Isai bud etter ham. Han var
rødkinnet, hadde vakre øyne og et godt
utseende. Herren sa: «Reis deg og salv
ham! For han er det.» Da tok Samuel
hornet med olje og salvet ham midt
blant brødrene hans. Fra den dagen kom
Herrens ånd over David og var med ham
siden. Så brøt Samuel opp og dro tilbake
til Rama.

Andakt: Jesus gjør under i dag
Vi blir kjent med tre personer i denne
fortellingen:
Samuel: Gud hadde tidligere valgt ut
Samuel til profet for Israelsfolket. Det betyr
at Gud talte til ham, og ga ham forskjellige
oppdrag. Samuel gjorde som han fikk
beskjed om, og da folket ønsket seg konge,
fikk Samuel oppdraget med å ha en seremoni og å salve den nye kongen med olje.
Saul: Saul var den første kongen i Israelsfolket. Men han vendte seg bort fra Gud og
gjorde ikke som Gud ba ham om. Gud sa
derfor til Samuel at Saul ikke skulle få være
konge lenger, og at Samuel heller skulle
salve en ny.
David: David var den yngste av mange
brødre, og da Samuel kom til familien hans
for å salve en ny konge, var ikke engang
David tatt med i selskapet, han var ute og
passet på dyrene. Men Samuel ba faren
hans om å hente David fra jobben, for det
var han som var utvalgt av Gud, og som
Samuel hadde fått i oppdrag å salve. Gud
var med David i livet hans, og han fikk et
spennende liv. Det står mye i Bibelen om
det han fikk oppleve. Han fikk være en god
konge for Israel, og tanker, bønner og

sanger som han skrev, er faktisk med i
Bibelen. Også David gjorde feil og tok dårlige
valg, men det får vi høre mer om en annen
gang. David ble en av forfedrene til Jesus.
Før Samuel salvet den aller første kongen i
folket sitt, hadde folket kommet til ham og
bedt om dette. De ville være som andre folk
og bli ledet av en konge, selv om Gud
advarte dem om at kongen ville ha krav på
de beste folkene deres, og også ville bestemme over det de eide. Men de sto på sitt, og
en konge fikk de.
Det er viktig for oss også at de som bestemmer i landet vårt er gode ledere, og vi må
følge reglene og rammene som de bestemmer. Det går an å ha Jesus som konge også,
og velge å følge Guds råd om hvordan vi skal
leve. Han kjenner oss både utenpå og inni.
Han ser til hjertet og han elsker oss. Han
velger oss, slik som han valgte David, selv når
vi oppfører oss dumt og gjør ting som er
vonde for oss selv og andre. Da kan vi få
tilgivelse og begynne på nytt – det fikk David
også. Vi, som tror på Jesus, er Guds folk. Han
vil være en god leder for oss, ja, han vil være
kongen vår, og han har en fantastisk plan for
folket sitt – herfra til evigheten!
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Forslag til spørsmål:

«Ukas helt»

1. Hvis du skulle velge en ny konge,
hvilke egenskaper ville du sett etter?
2. Gud ser på «hjertet» til menneskene.
Hva tror du menes med «hjertet»?

Kong Harald.
Kong Harald er tydelig på sin personlige
kristne tro. Vi kunne tenkt at det var et
problem, når han skal være konge for
alle nordmenn, men slik er det ikke.
Mohammad Usama Rama, som er lege,
samfunnsdebattant og muslim sier i en
artikkel i avisen Vårt land: «Som muslim
synes jeg det er flott at kongen snakker
om forholdet sitt til Gud. At han er åpen
om sin kristne tro gjør det lettere for andre
religiøse å være religiøse i Norge. Kongen
viser trygghet ved å være seg selv og vise
at han har en tro. Det er relativt modig i et
mer og mer sekulært, ensrettet samfunn.»* Kongen vår er tydelig på sin egen
tro, men også tydelig inkluderende
overfor dem som tror annerledes. Han er
konge for alle nordmenn og blir respektert
for det – han kan være et godt forbilde
for alle kristne som ønsker å påvirke
samfunnet rundt seg. Når vi er trygge på
hvem vi selv er blir også andre trygge
rundt oss, selv om vi ikke er enige i alt.

Sangforslag
• Fall til ro
• Hevenu shalom aleichem
• Gud har en plan med ditt liv

Bønn
Kjære Gud! Takk for at du sendte profeter,
og valgte ut konger, for folket ditt. Takk
for at du hadde en plan. Takk for at du
sendte Jesus, og at vi kan ha han som
konge i våre liv. Amen

-Forslag til bønnepraksis
Sitt eller ligg helt stille. Legg merke til kroppen
og pusten, og tenk på at du har et hjerte.
Tenk så på at Gud kjenner deg og vil deg vel.
Bare vær stille, vær sammen, vær med Gud.
Avslutt med å be velsignelsen sammen.

*https://www.vl.no/nyhet/kongenfarros-for-apenhet-om-egen-tro1.927610?paywall=true

Mission Possible
Bruk minst 5 minutter hver dag til å være
sammen med Gud i hjertet ditt!
Gjør det på din måte! Noen forslag til
hvordan du kan gjøre det:
- Be og les i Salmenes bok
- Snakk med Gud om tankene dine
- Skriv og tegn om det du er opptatt av
- Bygg noe (f.eks. snekre eller lag noe i 		
Lego) sammen med Gud.
- Gå en tur sammen med Herren
- Syng (eller spill) til Gud
- Bare vær stille
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4

Den gamle og
den nye pakten

Hensikt med samlingen

Icebreaker

Forstå at Jesus opprettet en ny pakt da
han døde på korset.

Gå til denne nettsiden og plukk ut fem
rare lover. Så finner du opp fem som ikke
er sanne. La barna gjette på hvilke lover
som er sanne, og hvilke som ikke er det,
ved å stille seg på hvert sitt sted i rommet («Vote with your feet»). https://www.
factinate.com/things/42-weird-laws/

Mission Accomplished
Mission accomplished: Hvordan har det
gått siden sist med å sette av tid til å
være sammen med Gud i hjertet ditt? På
hvilken måte har du vært sammen med
ham? Hvilke erfaringer har du gjort? Har
du lært noe om deg selv eller om Gud
som du kan dele i gruppa?

Bibeltekst:
Matteus 1,1-17 og
Lukas 2,1-7

Andakt: Tilgi oss vår skyld
Ordet «pakt» er et ord vi bruker lite i
hverdagen. I ordboka forklares det med en
avtale med gjensidige plikter og rettigheter. I Bibelen kan vi lese om «den nye
pakten» i Det nye testamentet, og «den
gamle pakten» i Det gamle testamentet.
Den gamle pakten er en avtale mellom
Gud og menneskene som Gud opprettet
med Abraham, israelsfolkets stamfar, og vi
kan blant annet lese om den i 2. Mosebok
24. Den inneholdt lover og regler for
israelsfolket, blant annet de 10 bud. Dette
skulle hjelpe menneskene å vite hva som er
Guds vilje. Det var nok ikke lett å leve
under den gamle pakten; de følte seg ofte
ikke gode nok, og de måtte hele tiden
passe på at de levde rett. Det var bare
prestene, den gangen, som kunne gå inn i
det aller helligste i tempelet. Da hadde de

med blodet fra offerdyret, for eksempel en
okse, og med det kunne de gjøre opp for
folkets synder. Det hang et forheng foran
inngangen til det aller helligste i tempelet.
Det var det forhenget som revnet da Jesus
døde på korset for oss. Da ble det åpent inn i
det aller helligste for alle som tror. «Inn i det
aller helligste», hva menes med det, egentlig? I Bibelen står det mye om at Gud er
hellig, og i det aller helligste kunne presten
møte Gud.
Da Jesus ble født var det en del av Guds
plan for å opprette en ny pakt med menneskene. Jesus var etterkommer av Abraham,
han hørte til israelsfolket, og var under den
gamle pakten. Men Jesus var et menneske
uten synd, og da Jesus ble ofret på korset,
og stod opp igjen, oppfylte han den gamle
pakten. Det er derfor han blir kalt «Guds
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lam», hans blod var offer for oss. Han Dette
ble starten på den nye pakten, som er for
alle mennesker. Gud ofret sin egen sønn for
at vi skal få et evig liv. Tenk det! Gud elsker
deg så enormt høyt at han lot sin egen
sønn dø på et kors for at du skal få komme
til himmelen, få et evig liv. Det står i
Bibelen, i Johannes 3,16: «For så høyt ….»
Men hva må vi gjøre, da? Er det noen
lover og regler som vi må leve etter, slik det
var i det gamle testamentet? Ikke på
samme måten. Men vi må tro på Jesus, for
det er jo han som er billetten inn i himmelen. Jeg tror at Jesus er Guds sønn og at
han døde for mine synder. Jeg kan snakke
med han i bønn og jeg kan lære han bedre
å kjenne ved å lese i Bibelen, ved å snakke
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med andre som tror på han, og ved å høre
på andakter eller kristen musikk. Det er
mange måter å bli kjent med Jesus på. Last
gjerne ned Bibelappen på telefonen din.
Da har du Bibelen med deg overalt, hele
tiden. I Bibelen lærer vi også mye om
hvordan vi kan leve livene våre, og når vi
gjør feil og synder, da står det for eksempel
at vi kan be Jesus om tilgivelse. Så kan vi gå
videre i livet og vite at vi er tilgitt.
Det å tro på Jesus er helt gratis. Jesus
ønsker å være vennen din. Han vil hjelpe
deg på skolen, når du er med venner, er på
fotballtrening eller hvor du nå er. Jesus er
med deg alle dager og du kan snakke med
han hele tiden. Jesus elsker deg.

Spørsmål til refleksjon

«Ukas helt»

1. Hva tenker du på når du hører ordet
«pakt»?
2. Kan dere klare å komme på alle de 10
budene sammen?
3. Hvorfor hadde de offerdyr? Hvorfor 		
ofrer vi ikke dyr lenger nå?
4. Hva tenker du på når du hører ordet
«hellig»?
5. Hva betyr det at Gud er hellig?

Lisa Børud.
Lisa er en sanger og barnestjerne som har
solgt over 120 000 musikkalbum. I 2007,
som 11-åring, fikk Børud tilbud fra
Disney om en TV-karriere, men dette ble
avslått av familien hennes. Hun er med i
gruppen DM-dancers som driver med
dans og sang, og hun har gått på Bårdar
akademiet. Hun var med i Stjernekamp på
NRK i 2017, hvor hun kom på fjerde plass,
og hun jobber fortsatt med musikk og
dans. Lisa er tydelig på at troen er viktig
for henne. Til Agenda 3,16 sier hun at det
å synge lovsanger er det fineste hun kan
gjøre, for da retter hun fokuset oppover
på Gud, og ikke på henne selv.

Mission Possible
Possible: Les et bibelvers hver dag fram
til neste gang vi møtes, for eksempel i
bibelappen, «Dagens bibelvers» på
Instagram eller i en Bibel.

Bønn
Sangforslag
• Joh 3,16 (Oslo Soul Children)
• Elsket for den jeg er (Oslo Soul 		
Children)
• Hellig, hellig, hellig (Oslo Soul
Children)

Kjære Jesus, takk for at du døde på korset
for oss, og for at du elsker oss og har tid
til oss. Hjelp oss å sette av tid til å være
sammen med deg i hverdagen. Amen.

Forslag til bønnepraksis:
Trekk hvert deres bibelvers fra en krukke.
Sett på en sang og legg dere ned og bare vær
med Gud i tankene mens sangen spiller. De
som vil, kan lese og tenke på det verset de
trakk.
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5

Jesu gjenkomst

Hensikt

Mission Accomplished

Forstå at våre liv er viktige som deler av
Guds store plan.

Hvordan har det gått med oppdraget fra
sist? Har du husket å lese et vers i bibelen
hver dag? Hvordan synes du i så fall at
dette var? Frister det til fortsettelse?

Icebreaker
Ha en enkel «Gruble» hvor deltakerne skal
komme på filmtitler som begynner på
ulike bokstaver.

Bibel:
Johannes 14,1-7 og
Joh. åp. 22,20-21

Andakt: Jesus har vunnet for oss
La oss tenke oss at Bibelen er som en film.
Filmen begynner med at Gud skaper
jorden, og deretter ser vi Adam og Eva,
Abraham og profetene, slik vi har hørt om i
dette heftet. Et godt stykke ut i filmen kommer spenningshøydepunktet: Jesus dør for
oss, og etter tre dager står han opp igjen!
Jesus rykker så opp til himmelen, og her
kunne filmen vært ferdig, men det er den
ikke. Da Jesus hadde fart opp til himmelen,
kom det noen engler som spurte disiplene:
«Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt opp til
himmelen fra dere, han skal komme igjen
på samme måte som dere har sett ham fare
opp til himmelen.» (Apg 1,11)
Men før Jesus døde sa også Jesus noen
viktige ord: «La ikke hjertet bli grepet av
angst. Tro på Gud og tro på meg! I min Fars
hus er det mange rom. Var det ikke slik,
hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil
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gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har
gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg
komme tilbake og ta dere til meg, så dere
skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere
veien.» Tomas sier til ham: «Herre, vi vet ikke
hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?»
Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet.
Ingen kommer til Far uten ved meg.»
(Joh 14,1-6)
Jesus sier altså her at vi ikke trenger å
bekymre oss, fordi vi har dette håpet, at
Jesus kommer tilbake igjen for å hente oss
som har tatt imot ham. Jesus er den perfekte helten til filmen vår. Han gjennomførte
Guds redningsaksjon og vant over all død
og ondskap på korset. På grunn av dette får
vi rett til evig liv, og en dag skal det opprettes en ny himmel og en ny jord. Jesus skal
opprette sitt rike på denne jorden, og den
vil være fylt med bare det som er godt.
Dette er filmens «happy ending».

Men før Jesus kommer igjen er det noen
scener som ennå ikke er spilt inn. Her er det
du og jeg som har rollene i manuset, og vi
får muligheten til å påvirke historien i
filmen. Vi er en del av Guds plan, og ditt liv
kan bety en forskjell. Dersom du velger å
følge Jesus, vil du få tilbringe en evighet
med ham. Men det å være en kristen
handler ikke bare om å få en billett til
himmelen, for frelse handler om så mye
mer enn dette. Vi kan se frem mot et evig
liv i himmelen med Jesus, men i mellomtiden har Gud gitt oss et viktig oppdrag her
på jorden - å kjenne Jesus selv, og å gjøre
ham kjent for andre. Det handler om at vi
får ha en nær relasjon til Jesus og at vi kan

bringe Guds godhet til dem rundt oss,
akkurat slik Jesus gjorde. Vi er ikke lovet et
liv uten motgang, men Gud har lovet å være
med i alt. I bønnen «Vår far» som Jesus lærte
disiplene, lærer vi å be «la ditt rike komme».
Det handler ikke om at han skal komme
fortere, men at vi kan få være med å bringe
Guds rike, altså Guds godhet, på jorden,
allerede nå. Jesus sa at «Guds rike er kommet nær», og det er tilgjengelig når vi lever
nær Jesus. Vi kan få se godhet, glede, frihet
og helbredelse rundt oss hvis vi velger å
følge Ham med våre liv. Disse scenene vil vi
ikke gå glipp av.

5.–7. trinn | Bibelifokus: Sammenhengen 19

Forslag til spørsmål:

«Ukas helt»

1. Hva er en god film?
2. Hvilke filmroller liker du best?
3. Bibelen har 66 bøker - Hva tenker du
om at den likevel er én historie?
5. Hvordan kan du være med å forme de
manglende scenene i den store
filmen?
6. Hva vil du skal skje i disse scenene?
7. Hvordan er det å se for seg Jesus som
helten i filmen?
8. Er han en typisk helt?
10. Hvis ikke, hva er annerledes med
Jesus som helt?

David Oyelowo
David Oyelowo er en amerikansk skuespiller og produsent. Han har spilt i
kjente storfilmer som «Martin Luther
King Jr.», «Selma and The Butler» og
spilte Javert i tv-serieinnspillingen av
«Les Miserables». David er kjent for å
være selektiv på roller han spiller og har
uttalt at han lar bønn til Gud, og det
moralske kompasset som troen hans gir,
bestemme hva slags roller han skal ta.
Han har sagt: Jeg vet at som en kristen
skuespiller så får jeg mulighet til å
fortelle mitt perspektiv. Jeg kan fortelle
min sannhet, som er at et liv bygget på
tro på Gud, og det som kommer ut av
det, er unektelig positivt i mitt liv.

Mission Possible
Tenk, hver morgen fram til neste gang, at
nå er du med i filmen om Jesus. Hva slags
scener ønsker du å gi den filmen i dag –
på veien mot Jesu gjenkomst?
Tegn opp/skriv ned et par av de scenene
du ønsker å være en del av i løpet av ditt
liv. Heng dem gjerne opp, eller legg dem
i Bibelen, så blir du minnet om å be om
dette når du ser på lappene.

Bønn
Kjære Gud, takk for at du har en plan for
oss og at vi får være med i din viktige
«film». Takk for at du ønsker å være
nær oss – og at du har en god plan for
evigheten. Hjelp oss å være gode med
de menneskene vi har rundt oss på veien
dit. Amen.

Sangforslag
• Superhelt (Oslo Soul Children)
• Et stort, stort hus (Willow Creek)
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Forslag til bønnepraksis:
Tegn noe du husker fra andakten.
Be «Vår far» sammen.

6

Sammenhengen

Hensikt

Mission Accomplished

Forstå at Gud har hatt en plan for verden
og oss mennesker hele tiden, og fortsatt
har det nå.

Hvordan gikk det med oppdraget fra
sist? Fortell hverandre om de scenene
dere har villet ha med i filmen om Jesus.

Icebreaker
Alle får utdelt hver sin lapp. På denne
skriver de det yrket de ser for seg de vil ha
når de blir voksne. Eksempler kan være
bonde, tannlege, lærer... Så samles alle
lappene inn, og en voksen leser alle høyt.
Nå skal én gjette hvem som har skrevet
hva. «Mari, er det du som har skrevet

sykepleier?» Dersom Mari svarer «ja», er
hun ute av leken. Dersom hun svarer «nei»,
er det hennes tur til å spørre videre. Hun
kan da ikke spørre nestemann om det
samme som hun ble spurt om selv. Den
siste som blir avslørt er vinneren.

Bibel: Kolosserbrevet 1,14–23a
I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse.
Apostelen minner om hvem Kristus er
Han er et bilde av den usynlige Gud, den
førstefødte fremfor enhver skapning. For i
ham er alt blitt skapt, i himmelen og på
jorden, det synlige og det usynlige, enten det
er troner eller herredømmer eller makter eller
myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til
ham. Han er før alle ting, og alt består ved
ham. Og han er hodet for legemet, som er
menigheten. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, for at han i alt skal være den
fremste. For det var Guds vilje å la hele sin
fylde ta bolig i ham, og ved ham forlike alle
ting med seg selv da han gjorde fred ved
blodet på hans kors, - ved ham, enten det er

de som er på jorden, eller de som er i
himlene. Også dere, som før var fremmede
og fiender av sinnelag, i deres onde
gjerninger, har Gud nå forlikt med seg selv
ved hans kjøds legeme ved døden, for å stille
dere fram hellige og ulastelige og ustraffelige
for sitt åsyn, om dere bare blir ved i troen,
grunnfestet og faste, og ikke lar dere rokke fra
det håp som evangeliet gir. Og evangeliet har
dere hørt, det er blitt forkynt for hver skapning under himmelen, og for det er jeg,
Paulus, blitt tjener.
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Andakt:
Liker du historiefag på skolen? Eller er du
av dem som synes det er litt kjedelig?
Enten vi liker det eller ikke, er historien vår
med på å fortelle oss noe om hvem vi er i
dag. Hvorfor er 17. mai en festdag, for
eksempel? Jo, fordi vi fikk en grunnlov og
ble et fritt land - landet vårt har senere fått
erfare hvordan det er å være okkupert og
fanget av fremmede da vi var i krig. Derfor
feirer vi også at vi er frie og har det godt i
landet vårt. Andre ganger kan historien vår
lære oss hvordan vi kan unngå å gjøre
samme feil som folk har gjort før oss, igjen,
og hvilke løsninger som fungerer best i
forskjellige situasjoner.
Også som kristne har vi en historie.
Bibelen forteller oss om Guds folk gjennom
historien, både i Det nye og Det gamle
testamentet. Vi har kanskje lett for å se for
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oss de folka det står om, som eventyrfigurer.
Men de var mennesker, slik som du og jeg.
Mennesker med tanker, følelser og meninger.
Barn som lekte med hverandre, kranglet og
ble sure på foreldrene. Voksne som ble trøtte
og leie, som diskuterte med hverandre og
som var bekymret for barna sine. Mennesker
som levde i sin tid, som ønsket å leve fritt og
godt og som hadde håp for framtiden.
Bibelhistoriene våre forteller om Gud som
var med sitt folk gjennom alt. Ganske kult at
han er den samme i dag også. Gud, som ledet
israelsfolket gjennom Rødehavet. Det er han
som følger deg gjennom skoledagen også!
Kan vi lære noe fra vår bibelhistorie, som vi
kan bruke i dag – på samme måte som krigen
i Norge lærte det norske folk noe om å leve i
fred?
Husker du for eksempel historien om da

israelsfolket vandret gjennom ørkenen? Gud lot
det «regne» mat hver natt, sånn at når de
våknet om morgenen, kunne de gå rett ut og
plukke opp den maten de trengte på bakken.
Drikkevann fosset ut fra fjellet når Moses slo
med staven sin på det. Gud viste dem veien de
skulle gå ved å føre ei skystøtte foran dem.
Wow! Så tydelige tegn på at Gud gikk med
dem!! Og de var takknemlige til Gud for dette!
Likevel glemte de seg fort vekk, og de begynte
å klage på Gud.
Hva med oss? Vi bor i et av verdens rikeste
og tryggeste land. Vi får mat, drikke, klær, hus,
skole, legehjelp, og hva vi måtte trenge. Hender
det at vi likevel klager litt, vi også…? Jeg tror
det.
Så skjedde det i israelsfolkets leir, at det
plutselig kom slanger krypende inn. De var
overalt, bakken var full av dem, de bet og
drepte folk, det var full panikk i leiren. Da ba
Gud Moses om å lage en slange av kobber og
henge den opp på en stang. De som så på
denne etter at de var blitt bitt fikk leve likevel.
Hvis de stolte på det han sa ble de altså reddet.
Sånn er det i dag også, Gud sier at vi skal legge
bort bekymringene våre, og ha fokuset på ham!
Dette skjedde mange hundre år før Jesus ble
født, men i Det nye testamentet, etter Jesu død,
skriver Johannes at slik som Moses løftet opp
slangen, slik skulle Jesus løftes opp, for at hver

den som tror på han skal ha evig liv. Hvordan ble Jesus løftet opp, da? Jo, på korset,
for å dø for oss, så vi skulle bli reddet til
himmelen. Tenk at Gud brukte en hendelse
som skjedde i ørkenen for å forklare noe
om Jesus for oss, så lenge etterpå!
Jesaja, en av profetene fra det gamle
testamentet, skriver at «et barn er oss født,
og en sønn er oss gitt». Han beskriver også
at dette barnet skal være herre, rådgiver,
gud, far og fredsfyrste. Også dette var
lenge før Jesus ble født, men beskrivelsen
av han passer ganske godt, gjør den ikke?
Gud viste for profetene hva som skulle skje
i fremtiden.
Ser du sammenhengen? Gud har ledet
sitt folk gjennom alle tider, og DU, du lever
midt i historien! Historien er ikke slutt ennå,
og her er vi, med vår lærdom fra hvilke feil
og erfaringer folk har gjort seg i hundrevis
av år før oss. Så skal vi ta våre valg og gå
våre veier videre. Bibelen forteller også mye
om hva som skal skje i den tiden vi lever i.
Gud har gitt løfter om å være med, og vi
må lytte til hva han vil lære oss fra Bibelen
for at vi skal ta gode veivalg også for fremtiden.
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Spørsmål til refleksjon

«Ukas helt»

1. Hva kan vi lære av historien om
kobberslangen?
2. Hvorfor er det viktig for oss å vite
hvordan folk har levd før oss?
3. Kommer du på andre bibelhistorier vi
kan lære noe av?
4. Hvordan kan vi se Guds plan gjennom
Bibelen?
5. Hva tror du er Guds plan videre?

Pastor Samuel Lam satt over 20 år i
kinesisk fengsel fordi han trodde på Jesus
og fortalte om han til andre. Da Lam ble
sluppet fri fra fengsel, kunne han ha levd
et liv i frihet, dersom han hadde sluttet å
fortelle andre om Jesus. I stedet startet
han på ny opp den gamle menigheten
sin, med risiko for å bli satt i fengsel igjen.
«Jeg kan ikke la være å fortelle folket mitt
om Jesus, da får jeg heller ta 20 nye år i
fengsel», sa Lam. Det var bare mulig å få
plass til 300 personer i huset hans hver
gang, derfor holdt han samme gudstjenesten fire ganger i uken. Hver gudstjeneste var med fare for å bli arrestert på
ny. Da han døde i 2013, 88 år gammel,
hadde menigheten hans vokst til 4-5000
mennesker.

Mission Possible
• Si noe fint til en lærer på skolen.
• Gjør noe fint for noen som trenger det i
din klasse.

Sangforslag
Stor er din trofasthet (Jarle Waldemar)

Bønn
Kjære Gud, takk for at vi kan stole på deg.
Vis oss hvordan vi kan ta gode valg, og
hva som er din plan for oss. Amen.
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Forslag til bønnepraksis:
Ta en runde hvor alle får mulighet til å nevne
takke-/bønneemner. Dersom størrelsen på
gruppa tillater det, og det oppleves som trygt i
forhold til dem som er tilstede, be Ef. 3,16-17
over hver enkelt: «Jeg ber om at han som er så
rik på herlighet, må styrke «Morten» i det indre
menneske med sin kraft og med sin Ånd, så
Kristus ved troen kan bo i «Mortens» hjerte, og
«Morten» kan stå rotfestet og grunnfestet i
kjærlighet.» Om ordene er vanskelige å forstå er
det fint om lederen forklarer hva bønnen betyr.
Be gjerne «Vår far» sammen til slutt.
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Med bibelen i fokus oppdager vi at vi er Guds barn, forstår vi at Guds kjærlighet gjelder alle,

Skaperen

Sammen

Kirken

Disipp
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Fokus:
Forstå at Guds
kjærlighet gjelder alle

Fokus:
Oppdage at vi er
Guds barn

•
•
•
•

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

26 Bibelifokus: Sammenhengen | 5.–7. trinn

n

rin
t
.
7
.–

••
••
•
•

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

en
heng
n
e
m
Sam
n
t+rin
71.6

en
r
e
p
Ska
5.–

5

.
.–7

n

trin

n
e
k
r
Ki

s
u
s
e
J
.

7
5.–

n
trin

7.

5.–

n

trin

elliv
p
p
ike
i
r
s
Dis
d
Gu
7.

5.–

n

trin

7.

5.–

acta jon
normis
n ei
barung
og

n

trin

acta jon
normis
n ei
barung
og

acta jon
normis
n ei
barung
og

, opplever vi at Guds ord er relevant og blir vi inspirert til å leve som disipler av Jesus Kristus.
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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 kristent 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
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acta
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