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Innledning
Om verktøyet
«Jakten på sammenhengen – Bibelifokus» 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
i bruk for leder – og gi god, spennende, relevant og alderstilpasset undervisning for deltakerne.
Aldersgruppene det er utviklet samlinger 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 få 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, og den «lille
fortellingen» som er deres liv i rammene av den
store.
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 – Bibelifokus» er
delt opp i seks semestre/tema med totalt 36
samlinger.

Temaene er:
• Skaperen
• Sammenhengen
• Jesus
• Kirken
• Disippelliv
• Guds rike
Hver samling inneholder forskjellige elementer,
avhengig av aldersgruppe. Hvor god tid man
har på samlingene og deltakernes behov vil
variere fra gruppe til gruppe og leir til leir og
legger føringer for hvilke deler som passer. Vi
anbefaler likevel alltid å ta med bibellesning,
andakt og bønn.

Om dette heftet:
Innholdet i dette heftet er tilpasset barn på
1. – 4. trinn, og temaet er «Kirken». De ulike
samlingene knytter an til dette på ulike måter,
men en rød tråd er at Kirken først og fremst er
menneskene, og ikke bygget. Det er på dette
grunnlaget vi kalles, utrustes og utfordres til
disippelliv.
Hver samling inneholder forslag til sanger,
en presentasjon av én eller flere tekster, andakt,
en aktivitet og en bønn.
Lykke til med semesteret! Vi håper dere får
god nytte og glede av dette trosopplæringsverktøyet.
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Misjonsfokus
Amigos er Acta – barn og unge i Normisjon
sin satsning for barn!
En av de tingene vi vil med Amigos er å vekke
misjonsengasjementet hos barn, og det tror vi
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. Sammen samler vi inn penger til et
konkret prosjekt i landet vi blir kjent med.
Vi klarer alltid å samle inn nok penger til å
fullføre prosjektet!
Hvert semester sender vi ut hefte og DVD
om det aktuelle prosjektet med historier, fakta,
inspirasjon og ideer til aktiviteter. For eksempel
gir vi detaljerte beskrivelser av hvordan man
lager lamaer, konserter, Papp-TV, klær og masse
annet. Du får også masse tips til hvordan dere
kan samle inn penger til misjonsprosjektet –
det kan gjøres på så mange måter.
Arranger, for eksempel, en filmkveld hvor
dere lager skikkelig kino for barna!

Lag en billettluke hvor barna får kjøpt billetter
til f.eks. kr 20. Videre kan barna kjøpe snacks fra
et utvalg dere ordner. Popkorn? Smågodt?
Frukt? Litt forskjellig drikke?
Forslag til filmer som kan vises:
«Horton redder en hvem» (7 år)
«Inside out» (6 år)
«Se opp» (7 år)
«Prinsen av Egypt» (7 år)
NB! Kinoen og godteriet må ikke være dyrt!
Dette må være et tilbud alle kan være med på.
Sett heller en maks grense på hvor mye man
kan kjøpe av snacks og drikke. Hvis kinoen slår
an kan man kanskje arrangere dette i nabolaget
med jevne mellomrom.
Har du lyst på flere tips, og mer materiale om
Amigosprosjektet helt gratis? Ta kontakt med
barnekonsulenten i Acta på mail:
acta@normisjon.no
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1

Kirken er overalt

Hensikt med samlingen

Sanger

Formidle at kirken ikke bare er et bygg,
men alle de som tror på Jesus.

• Lær oss å gå – Oslo Soul Children

Bibelhistorie: Matt. 16. 16–18 og Joh. 17. 20–21
Jesus var ofte sammen med disiplene sine, og
de snakket om mye forskjellig. En dag kommer
Jesus og spør: «Hvem sier folk at Menneskesønnen er?» Han kalte seg selv for menneskesønnen. Disiplene svarer det de har hørt: «Noen
sier døperen Johannes, andre Elia, Jeremia eller
en annen av de gamle profetene.» «Men dere
da,» spør Jesus. «Hvem sier dere at jeg er?» Da
er det Peter som svarer: «Du er Messias, den
levende Guds sønn.» «Dette har du ikke funnet
ut av deg selv eller hørt av andre. Dette har

Gud, min far, fortalt deg,» sier Jesus. «Du er
Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min
kirke.» Navnet Peter betyr faktisk «klippe» eller
«sten»på gresk.
Jesus lærte vennene sine mange andre ting
også, og han ba for dem. Ja, Jesus ba til og med
for alle som begynne å tro på ham på grunn av
det disiplene fortalte om ham. Vi hører til i den
gruppa. Han ba om at de kristne skulle ha et
godt fellesskap med hverandre og med Gud, så
flere skulle ønske å bli en del av det.

Andakt: Kirken er både óg
Vet dere om noen ord som skrives og sies likt,
men som betyr to forskjellige ting? Her skal
dere få noen eksempler:
• Ringer (= telefonen ringer) –
Ringer (= de har vi på fingrene)
• Pakke (= å legge klær og andre ting i
kofferten) – Pakke (= en gave med papir
på)
• Kirken (et flott hus med tårn) –
Kirken (= alle de som tror på Jesus)
Ja, kirken kan være det flotte huset vi går inn i
for å feire gudstjeneste. Men kirken finnes
over hele verden – også der hvor de ikke har
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hus. Kirken er alle de som tror på Jesus.
Kirken er menneskene.
Jesus sa at han ville bygge sin kirke på
Peter. Det betydde ikke at Peter skulle få et
eget hus/kirke, men at han skulle være en av
dem som skulle fortelle om Jesus til mange.
Det var fordi han hadde forstått hvem Jesus
var. Peter gjorde det som Jesus sa. Han reiste
til mange forskjellige steder. Han helbredet
syke, han fortalte om Jesus, og mange
begynte å tro. Etter noen år døde Peter, men
mange av de nye i kirken fortsatte å fortelle
om Jesus. Nå har det nådd helt til oss.

Nå er det lenge siden Jesus begynte å
bygge sin kirke. Kirken vokser fortsatt.
Mange lærer Jesus å kjenne, og de forteller
det videre.
Hva gjør Jesus? Han elsker oss, hører på
oss og hjelper oss. Tenk, allerede da Jesus
bodde her på jorda, bad han til sin far for
oss! Han sa jo: «Jeg ber for alle de som
kommer til å tro på meg.» Tenk at Jesus
brydde seg om oss så mange år før vi ble
født – og ikke bare oss i Norge, men
mennesker over hele verden. Kirken finnes
i de fleste land, men det er en del mennesker, både i og utenfor Norge, som ennå
ikke har hørt om Jesus. Derfor fortsetter
Jesus å bygge sin Kirke, og det kan du og
jeg hjelpe ham med.

Aktivitet

Bønn

Hviskeleken
Bestem dere for noen bibelske sannheter
som skal formidles.
Forslag til setninger: «Gud er glad i
deg». «Jesus lever – og han vil være din
venn». «Gud tilgir deg». «Du hører med i
kirken»
Snakk sammen om det er viktig at det
kommer riktig frem. Snakk sammen om
hva dere kan gjøre for at det skal skje til
nye mennesker i dag.
Tips: Det kan handle om å være
omsorgsfulle, inkludere folk, tilgi, si ifra
om ting som ikke er bra – og også å
fortelle om sin tro. Har du evt. et annet
forslag, evt. andre setninger til hviskeleken ...? Bare kjør på og velg det du selv
synes er best!!!

Takk kjære Jesus for at du er så glad i oss,
og bryr deg om oss.
Hjelp oss å bli med der hvor du
bygger din kirke.
Gi oss mot til å fortelle andre om deg.
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2

Kirken er familie

Hensikt med samlingen

Sanger

Høre om at vi er skapt til å høre sammen,
og at vi er kalt til å ta vare på hverandre.
Formidle at Jesus elsker alle og vil alles
beste.

• Alle kan være en venn – Seven-jentene
• Du er bra – Emeline og Sunniva
• BlimE sangen 2017 – Velg å være venn

Bibelhistorie: Matt 6, 7–13, 12, 46–50 og Rom 12, 10
Fortellertips: Prøv å lære deg mesteparten av
stykket utenat. Les gjennom Bibelversene på
forhånd. Bruk f.eks. whiteboard til å skrive opp
barnas forslag. Hvis barna er veldig stille så
nevner du tingene selv. Ikke bli stresset hvis
ingen sier noe. Bruk powerpointen aktivt og lek
deg med de morsomme tegningene.

Bibelen forteller om at Jesus ser på disiplene
sine som familien sin. Som søstrene, brødrene
og til og med moren sin, og da han skulle lære
dem å be sa han at de kunne starte sånn her:
«Vår Far i Himmelen …» Jesu far er også disiplenes, og vår, far i Himmelen. Paulus skriver mer
om dette andre steder i Bibelen, og ett sted
skriver han til de kristne: «Elsk hverandre
inderlig som søsken!»

Andakt: Jesu familie
Du trenger: Datamaskin m. PowerPoint og
projektor/TV, flipover/whiteboard/tavle og
tusj/kritt. PowerPoint-fil: acta.as/bibel-i-fokus
I dag skal vi snakke om familie. Hva er
egentlig en familie? Kan dere si meg
hvordan dere synes en familie burde
være? (Skriv opp punkter på f.eks. whiteboard.) Hvis ikke barna har noen forslag
kan du evt. foreslå noen av disse:
Familien er der uansett
Vi er glade i hverandre
Vi tilgir hverandre
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Vi ler sammen
Vi gråter sammen
Det er ganske fint å ha en familie som stiller
opp for en. Men vet dere hva? Jesus sier at det
er vi som er hans familie, og at vi også skal være
som familie for hverandre. Det er fordi at Jesus
elsker alle, han vet at vi trenger hverandre, og
han vil at alle skal ha et sted å høre til. Det er
ikke alle som har en familie som stiller opp for
seg. Noen har det ikke så greit hjemme, og
kanskje noen ikke helt vet hvor hjemme er.
Tenk så fint om vi kan være familie for hverandre, da.

Se her. (Ta Herr Potethode-PowerPointen,
og vis frem bilde 1, 2 og 3) Han her heter
Herr Potethode. Kan dere late som at han
er familien, og at kroppsdelene hans er
oss mennesker? Hvilken kroppsdel kunne
du ha vært? Kanskje en som liker godt å
hjelp til med ting er en hånd? Kanskje en
som er flink til å se at noen er lei seg er et
øye? Og hvis du er flink til å leke med
andre og få med andre i leken kanskje du
er en fot? Har dere flere forslag? (Skriv på
whiteboarden)
Har du noen gang hjulpet noen som
trengte det? Hvordan tror du den personen syntes det var? (La barna tenke litt)
Har du noen gang sett noen se litt ensom
ut, og gått bort for å ta dem med på
leken? Hvordan tror du det føltes?
Vi er alle sammen laget forskjellig, og det

synes Jesus er helt topp. Vi trenger hverandre! (Vis bilde nr 5 av PowerPointen)

Aktivitet

Bønn

Lag familietre.
Tegn på forhånd inn et familietre. Lim
gjerne sammen flere ark, eller bruk
kraftpapir på rull for å få det stort. Jesus
tegnes inn, eller et ferdig bilde limes på
treet, på midtstammen.
Hver deltaker skriver navnet sitt på en
lapp og pynter den. Vær gjerne kreative
her. Lappen festes så på familietreet.
Snakk sammen om hva disse familierelasjonene kan bety for dere.
Dere kan evt. danse BlimE-dansen
tilpasset 1.-4. klassinger.

Kjære Gud. Tusen takk for at du har skapt
oss forskjellige, men sånn at vi passer
sammen. Hjelp oss å være familie for
hverandre, og hjelp oss å få øynene opp for
andre som trenger vår hjelp.
Be gjerne «Vår Far» sammen.
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3

Den hellige ånd

Hensikt med samlingen

Sanger

Å lære om hvem Den hellig ånd er, hva
Han gjør og hvorfor vi trenger den.

• Kraft, kjærlighet og visdom
(Søndagsskolen)

Bibelhistorie: Apg 2, 1-8
Det har nå gått 10 dager siden Jesus tok avskjed med vennene sine. Han har reist tilbake til
sin Far i himmelen, og han har bedt disiplene
holde seg i ro i byen Jerusalem inntil Den
hellige ånd kommer til dem. Jeg kan tenke meg
de er spente på hva Den hellige ånd er. Jesus
har tidligere forklart dem at Den hellige ånd
skulle komme og være hos dem, men hvordan
dette skal skje har nok ikke disiplene noen idé
om. Denne formiddagen skjer det noe som
forandrer livet til alle Jesu disipler:
Apg 2, 1-8 Da pinsedagen kom, var alle
samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte

hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste
seg for dem, delte seg og satte seg på hver
enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den hellige
ånd, og de begynte å tale på andre språk etter
som Ånden ga dem å forkynne. I Jerusalem
bodde det fromme jøder fra alle folkeslag
under himmelen. En stor folkemengde stimlet
sammen da de hørte denne lyden, og det ble
stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget
morsmål bli talt. Forskrekket og forundret
spurte de: «Er de ikke galileere, alle disse som
taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre
sitt eget morsmål?»

Andakt: Verdens beste reserve
Etter over 3 år sammen med Jesus var
disiplene overlatt til seg selv. Jesus hadde
den siste tiden snakket om at han kom til å
reise fra dem, og at det ville være til det
beste for dem. I stedet for Ham skulle det
komme en annen, kalt Den hellige ånd.
Jesus hadde beskrevet Den hellige ånd som
en kraft som disiplene skulle få. Jesus sier et
sted at disiplene etter å ha fått Den hellige
ånd kom til å gjøre større under enn det han
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selv hadde gjort. Men Den hellige ånd var
mer enn det: Jesus hadde også sagt at Den
hellige ånd skulle minne disiplene om hva
han hadde sagt, og forklare for dem hva
Jesus hadde ment. Den hellige ånd er Gud,
på samme måte som Jesus også er Gud.
Kanskje kan en sammenlikning med vann
hjelpe oss å forstå. Vann kan fremstå som
enten flytende, damp eller is. Disse har helt
forskjellig form og egenskaper, men alle 3

består fortsatt bare av vann. Slik er også
Jesus, vår himmelske Far og Den hellige
ånd. De er veldig forskjellige, men alle 3
består av Gud. Gud er 3 og samtidig 1
– derfor sier vi at Han er treenig. Hvordan
kunne Jesus si at det var best for oss at
Han reiste? Jesus gjorde veldig mye bra for
mennesker rundt seg, men han kunne ikke
være mer enn ett sted om gangen. Den
Hellige Ånd er hos alle som tror på Jesus,
samtidig. Den hjelper oss å tro og å leve
som kristne. Dersom vi lytter til Den hellige
ånd vil den kunne vise oss mye.

Aktivitet

Bønn

Spill flaskebowling med ballonger. Noen
av ballongene blåses opp, mens andre
fylles med vann. Hvilke er lettest å treffe,
og å få kjeglene ned med?
Uten den Den hellige ånd i livene våre
kan vi fort bli ledet hit og dit. Ved å gi
DHÅ plass i livene våre kan vi kjenne på
en trygghet og få mer kraft til troen.

Takk Jesus fordi du sendte en hjelper til
oss da du dro hjem til Himmelen. Hjelp
oss å gi Den hellige ånd plass i livene
våre slik at vi kan virke slik du har tenkt.
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Nådegaver

Hensikt med samlingen

Sanger

Gi en bredere forståelse av hva begrepet
«kirke» kan bety. Høre om at det er bra at vi
er skapt forskjellig, og at vi er kalt til å bruke
gavene våre til å bygge hverandre opp.

• Drømmeren – Oslo Soul Children
• Sammen – Custodian Techno

Bibelfortelling: 1. Kor 12
Du trenger: Prosjektor og datamaskin m.
PowerPoint, uskrevne tegninger av Herr Potethode (se PowerPoint-fil: acta.as/bibel-i-fokus) til
alle grupper, gjerne på litt tykt ark.
Fortellertips: Prøv å lære deg mesteparten
av stykket utenat. Les gjennom Bibelverset på
forhånd. Hvis barna er veldig stille når du ber
om forslag så nevner du tingene selv. Ikke bli
stressa hvis ingen sier noe. Bli godt kjent med
PowerPointen før du bruker den så du vet
hvilke animasjoner som kommer når.
Jesus ber oss om å ta oss av hverandre. For å
hjelpe oss med det så gir Den hellige ånd oss

noen gaver. For å forklare det så står det i
Bibelen at vi kan sammenlignes med en kropp:
«Dere er Kristi kropp (altså Jesus sin kropp),
og hver av dere en del på ham. I kirken har Gud
for det første satt noen til apostler, for det andre
profeter, for det tredje lærere, deretter mektige
gjerninger, deretter nådegaver til å helbrede, til
å hjelpe, til å lede og til ulike slag tungetale. Er
vel alle apostler? Er alle profeter? Er alle lærere?
Gjør vel alle under? Har alle nådegaver til å
helbrede? Taler alle i tunger? Kan alle tyde
tungetale? Men vær ivrige etter å få de største
nådegavene!» 1. Kor 12: 27-31

Andakt: Jesu kropp
Når jeg hører ordet «kirke», så tenker jeg
ofte på en bygning eller et sted man kan dra
til for å høre om Jesus. Men egentlig så kan
ordet «kirke» også bety alle vi som tror på
Jesus. Jesus sier at han vil at vi som tror på
ham skal ta vare på hverandre.
I Bibelen så står det også om noe som
heter nådegaver. Det er ikke ting, men det
er noe vi kan eller er flinke til. Som for
eksempel å lære bort til andre, spille et
instrument, leke og få andre med i leken.
Det er viktig at ikke alle er like fordi det
er så mye forskjellig vi trenger fra hverandre.
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Noen trenger å lære noe, noen blir glad når
de hører fin musikk og andre trenger bare å
bli tatt med i leken. Og noen trenger kanskje
litt av alt.
De ulike gavene har vi fått fordi vi skal
bygge hverandre opp. Med all vår forskjellighet er vi viktige for hverandre.
I Bibelen bruker de noen ganger bilder for
å forklare ting som er litt vanskelig å forstå.
Denne gangen står det at vi som er kirken …
Hvem er det som er kirken? (Spør barna og se
om de har forstått det.) Ja, det er oss som tror
på Jesus. Vi som er kristne.

Vi som er kirken kan sammenlignes med en
kropp. (Ta opp Herr Potethode på skjermen, bilde nr. 1, 2 og 3.) Klarer dere å late
som at denne kroppen er kirken? Hvem er
kirken?
Så skal vi late som at vi menneskene er
de ulike kroppsdelene på Herr Potethode.
Jeg har tenkt at for eksempel, hvis du er
øyne, så betyr det kanskje at du er litt
ekstra flink til å se hva som trengs å gjøres.
Nå skal jeg ta bort alle kroppsdelene her,
(bilde nr. 5, kun kroppen) og sette på noen
øyne. Det å se, det er viktig og bra, sant? Da
kan man se om noen har det vanskelig
kanskje, eller man kan se hvordan man skal
løse en oppgave? Det er vel en gave mange
vil ha? Hvem vil ha den gaven? Men hva
skjer om alle vil ha samme gave? Da må jeg
bare sette på øyer her da. Da setter jeg på
øyer overalt (bilde nr. 5, animasjon med alle
øynene). Men ... hvordan skal han greie å
gå noe sted nå da? Med bare øyer? Nei, jeg
tror vi trenger noen flere kroppsdeler. Skal
vi se. Føtter da? Det må han ha (bilde nr. 6).
Hvis man er en fot så betyr det kanskje at
man er flink til å leke, kanskje flink til å få
med andre i leken? Vi setter på føtter. Hva
annet trengs her da? En arm! (Sett på
armene.) Kan det bety at man kanskje er
flink til å hjelpe andre? (Vis gjerne med

kroppsspråket).
Ja, vi setter
på begge armene. Så er det ører. Hva
kan du være flink til hvis du er
et øre? (Barna foreslår kanskje å høre etter.)
Ja, høre etter. Kanskje du er flink til å lære?
(Sett på ørene.) Så har han nese. (Sett på
nesa.) Hm. Du kan kanskje lukte trøbbel?
Eller du er god på å vite om noe er galt?
Håret da? (Barna kan foreslå.) Kan du varme
andre kanskje? Sett på resten av kroppsdelene. Han var veldig tullete.
Gud gir oss forskjellige gaver, noe som vi
er flinke til. Det finnes mange andre gaver
også enn det vi har nevnt her. Men Gud vil
at vi skal bruke dem til å være gode og snille
mot hverandre. Til å få hverandre til å føle
seg bra. Men også til å fortelle andre mennesker om at de er elsket av Gud.

Aktivitet

Bønn

Du trenger: Ark/papp med bilder av
Hr. Potethode og kroppsdelene hans,
fargeblyanter, sakser og lim (se kopieringsmal s. 18 og s. 19).
Sitt sammen i grupper, gjerne med en
gruppeleder på hver gruppe. Klipp ut og
fargelegg og sett på kroppsdelene til Herr
Potethode. De kan limes fast, eller bare
lekes med. Tenk på hvilken kroppsdel du
føler at du er. Hvordan hadde det vært i
kirken hvis alle for eksempel hadde vært
armer.

Kjære Gud. Tusen takk for at du har skapt
oss forskjellige, men sånn at vi passer
sammen. Hjelp oss å være familie for andre
mennesker, og hjelp oss å se andre som
trenger vår hjelp.
Be gjerne «Vår Far» sammen.
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De hellige handlingene

Hensikt med samlingen

Sanger

Lære at dåp og nattverd er hellige
handlinger som Jesus selv har lært oss og
bedt oss om å gjøre.

• De bar små barn til Jesus – Oslo Soul
Children

Bibeltekst: Joh. 3.3–5, Matt. 26.26–28 og Matt. 28.18–20
Jesus får besøk av en rådsherre som heter
Nikodemus. Han kommer til Jesus om natten
for å snakke med han. Jesus sier til han: «Den
som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.»
Nikodemus spør: «Kan noen komme inn i sin
mors mage og bli født for andre gang?» «Du må
bli født av vann og ånd,» svarer Jesus.
Jesus feiret påske i Jerusalem mange ganger.
Da han feiret sin siste påske sammen med
disiplene, tok han et brød, takket og brøt det,
ga til disiplene og sa: «Ta imot og spis! Dette er
min kropp.» Og han tok et beger med vin,
takket, ga dem og sa: «Drikk alle av det! Dette

er mitt blod som gis så syndene blir tilgitt. Gjør
dette til minne om meg.»
Så kommer de vonde dagene. Jesus dør og
blir lagt i en grav. Men sorgen blir til glede, for
Jesus står opp på den tredje dagen. Han møter
vennene sine igjen, og før han forlater dem for
godt, får de et viktig oppdrag. Han sier: «Jeg har
fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor
og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til
Faderens og Sønnenes og Den Hellige Ånds
navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt
dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil
verdens ende.»

Andakt: Usynlige skatter
Kloke Nikodemus som kom til Jesus om
natten, fikk høre at han måtte bli født på ny
av vann og ånd. Hva i all verden betyr det?
Jo, det tror vi betyr at han måtte bli døpt.
Har du vært i kirken på gudstjeneste og
sett at barn blir døpt? Da sier presten de
ordene som Jesus sa til disiplene da de fikk
det siste oppdraget: «Jeg døper deg i
Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds
navn.» Samtidig får den lille litt vann på
hodet sitt, som renner vekk – tre ganger.
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Dette er en hellig handling. Den er hellig
fordi presten gjør det Jesus har sagt. Den er
også hellig fordi Jesus har lovet at det skjer
noe helt spesielt når vi gjør det, selv om vi
ikke ser det. Jesus tar imot barnet i dåpen og
gir det Den hellige ånd. Det ser vi ikke. Vi må
bare tro det. Men tenk på det: Vi ser heller
ikke lufta rundt oss, men vi vet at den er der.
Vi puster den inn, og vi trenger den for å leve.
Vi kan stole på at Jesus holder det han har
lovet, selv om vi ikke ser det.

Det er ikke bare barn som blir døpt.
Mange ungdommer, voksne og gamle blir
også det når de blir kjent med Jesus. Noen
foreldre velger å vente med å døpe de
små, selv om de kjenner Jesus selv. De vil
at barna skal være store/voksne og velge
det selv.
Så skjer det noe annet viktig i kirken
også, en annen hellig handling som vi
kaller nattverd. Presten leser det som
Jesus sa da han feiret den siste påska
sammen med vennene sine. Etterpå får vi
komme fram og ta imot et lite brød og litt
vin. Dette ser vi. Samtidig skjer det noe
som vi ikke ser, akkurat som i dåpen. Men i
nattverden er det noe annet som skjer: Vi
får Jesu kropp og Jesu blod slik som han sa.
Jesus er der, og han gir oss tilgivelse for det
gale vi har tenkt og gjort. Han gir oss mot

til å fortsette å tro på ham, og til å fortelle
om dette til andre.

Aktivitet

Bønn

Presten, eller en annen som er godkjent
til å holde nattverd, holder nattverd med
barna. Det bør i tilfelle klareres med
foreldrene på forhånd.
Evt. bake nattverdsbrød til neste
søndags gudstjeneste.

Takk for de hellige handlingene, og takk
for at vi får tilhøre deg. Takk at du tilgir
oss. Gi oss mot til å gå videre, særlig når
dagene er vanskelige.
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6

Oppdraget

Hensikt med samlingen

Sanger

Å lære hvilket oppdrag vi har fått av Jesus,
og hvordan han hjelper oss i oppdraget.

• Nå vil jeg gå 24/7 – 365 Lovsang for 		
barn fra Willow Creek
• Lær oss å gå – Oslo Soul Children

Bibelhistorie
Det foregikk hektisk jobbing i Jerusalem i de
dagene. Jesu var død, men nå var graven hans
tom, og ryktene hadde begynt å gå om at flere
hadde sett ham levende. Det var akkurat dette
myndighetene i Jerusalem ville unngå, og de
hadde derfor satt opp et stort vaktkorps ved
graven til Jesus. Nå fikk de panikk! Noen andre
enn dem måtte få skylden for dette. Derfor
betalte de nå soldatene, som hadde holdt vakt
ved Jesu grav, en stor sum penger for at de

skulle si at liket av Jesus var blitt stjålet mens de
sov. Mens dette skjedde, møtte Jesus disiplene
sine på et avtalt sted.
Matt 28,18-20 Da trådte Jesus fram og talte
til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på
jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til
disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og
Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt
det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere
alle dager inntil verdens ende.»

Andakt: En annerledes ball
Se for deg kaoset i Jerusalem, og hør det
Jesus sier: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden». Lederne i Jerusalem var
vant til å sitte med makten og trodde de
fortsatt hadde den, men nå måtte de lyve
for å dekke over at de ikke lenger hadde
kontroll. Jesus har fått all makt, og han
lover å være med disiplene sine alle dager.
Så gir han et oppdrag til dem: Gå ut og
gjør alle slags folk til disipler! Hva er en
disippel? Vi bruker å oversette det til
lærling. Det vil si en person som lærer av
en mester. Å være lærling hos Jesus er
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spesielt. Det handler nemlig ikke om å streve
for å bli så flink som mulig, men å la Jesus
forme oss, og la Den hellige ånd få innflytelse
over mer og mer av livene våre. Dette gjør vi
enklest sammen med andre disipler hvor vi kan
be sammen, lovsynge og erfare Gud. DHÅ
skaper kjærlighet mellom kristne, og kjærligheten gjør det enklere å tilgi hverandre dersom
noen gjør noe som blir dumt for andre. Vi er
skapt til å ha det godt sammen, samtidig som
vi står sammen i et spennende oppdrag.
Oppdraget disiplene mottok av Jesus, kaller vi
misjonsbefalingen. Jeg vil tro de følte seg

ganske hjelpeløse når de mottok oppdraget. Hvordan skulle de klare dette? I
bibelen kan vi lese om hvilken forskjell
det ble da disiplene hadde fått Den
hellig ånd, og hvordan disiplene plutselig fikk kraft og frimodighet til å gå ut og
fortelle. «Misjonsballen» som begynte å
rulle den gang, har fortsatt å rulle, og den
ruller videre også i dag. Det er ikke egentlig en ball, men et oppdrag som mange er
engasjert i. Oppdraget fra Jesus gjelder
fortsatt. Noen av oss skal kanskje reise
langt bort og være misjonærer i et fremmed land. Og alle kan vi være med å støtte
de som reiser med forbønn og penger,
samtidig som vi kan fortelle om Jesus til de
som er nær oss. Ennå er det folkeslag som
ikke har hørt om Jesus, og fortsatt er det

Andakt:

mange som trenger å bli kjent med ham –
også i Norge.

Aktivitet

Bønn

Dersom dere er mange til stede, fungerer
dette best med mennesker, men demonstrasjonen kan fungere både ved tegning
eller papirlapper/legoklosser etc. 1
forteller «en nyhet» til 2 nye og disse 2
forteller videre til 2 nye hver seg. Hvis
dette fortsetter – hvor mange har hørt
nyheten i runde 6? (=127). Dette lærer
oss hvor stor virkning det har dersom alle
gjør noe og i vår sammenheng kaller vi
det misjon – i matematikken kaller vi det
multiplikasjon.

Takk Jesus fordi du ønsker å bruke oss i ditt
oppdrag. Vi ber om at også vi må gis
anledninger til å fortelle andre om deg.
Takk for misjonærene våre. Vi ber om at du
må beskytte disse og kalle mange inn i
dette arbeidet.
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