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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 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 medlem-
mer fra de begynner på skolen til de er ferdige 
med ungdomstiden. Verktøyet skal være enkelt 
i bruk for leder – og gi god, spennende, rele-
vant og alderstilpasset undervisning for delta-
kerne. 

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. 

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 opplegg for 
totalt 36 samlinger pr. aldersgruppe (og 216 
samlinger for hele aldersspennet).

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. Vi 
ønsker at du skal bruke det du ser er nødvendig 
og nyttig i din sammenheng – men vi vil 
anbefale å alltid ta med bibellesning, andakt  
og bønn. 
 
Om dette heftet:
Overskriften for dette heftet er «Skaperen». 
Under denne ligger ulike tema med utgangs-
punkt i Bibelens skapelsesfortellinger. Vi får 
tegnet et bilde av Gud som står bak alt som 
finnes – og som definerer vår verdi og vårt kall. 
Men vi løfter også blikket og ser mer – for Gud 
er i tillegg «hellig» og vi får kalle ham «Far»! 
Wow!

Innholdet er tilpasset barn på 1.–4. trinn og 
hver samling inneholder forslag til sanger, en 
bibelhistorie, en andakt, en aktivitet og en 
bønn. 

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

Christian Otto Ruge
Redaktør
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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 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 
prosjekt i landet vi blir kjent med. Amigos har 
hvert misjonsprosjekt i to år, og så bytter vi 
prosjekt. 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 på 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 eksem-
pel et marked til inntekt til Amigos-prosjektet 
for foreldrene når de kommer og henter! Dere 
kan lage noe i koret/ klubben som dere selger 
på markedet, for eksempel perlesmykker/ 
armbånd, hjemmelagede kort eller ørepropp-
holder laget av nabbiperler. Se etter hobby- 
ideer på pintrest.com, her finnes det uendelig 
mye tips. Dere kan også bake sammen og selge 
boller, muffins eller fruktspyd. Spill gjerne av 
musikk som er typiske for Amigos-landet i 
bakgrunnen og ha litt fakta om landet 
hengende rundt omkring. 

Har du lyst på flere tips, og mer materiale om 
Amigos-prosjektet helt gratis? Ta kontakt med 
barnekonsulenten i Acta på mail: acta@normi-
sjon.no
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I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. 
Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og 
Guds ånd svevet over vannet. Da sa Gud: «Det 
skal bli lys!» Og det ble lys. Gud så at lyset var 

godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kalte 
lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble 
kveld, og det ble morgen, første dag. (Les hele 
teksten fra Bibelen.) 

   Bibelhistorie: 1. Mosebok 1,1–27

Skaperen1
Hensikt

Spre entusiasme for Guds storhet.

Kan dere lukke øynene helt igjen?
Det blir ganske mørkt. Men dere ser 

fortsatt litt lys, gjør dere ikke? 
Eller i alle fall litt grått? Så kan dere holde for 
øynene også. Ble det enda mørkere? Om vi 
hadde vært i et rom uten vinduer, slukket 
lyset – og holdt for øynene hadde det blitt 
nesten svart... I begynnelsen var alt helt svart. 
Men så! Pling! Ble det lys – fordi Gud sa at det 
skulle bli det. (Nå kan dere åpne øynene.) Og 
litt etter litt ble verden skapt – med himmel, 
hav, fjell, planter, fisk, dyr og mennesker. 

Vi vet ikke hvordan Gud gjorde det, og 
heller ikke hvor lang tid det tok. Det står i 
Bibelen at det skjedde når Gud snakket. «Det 
skal bli lys», sa han, også ble det lys. Og det 
står at han brukte 6 dager på å lage alt. Og 
kanskje var det akkurat sånn det skjedde. Eller 
kanskje han brukte 6 tidsperioder? Eller bare 
veldig lang tid… Men det var GUD som 

Sanger

• Vår Gud er så stor, så sterk og så mektig.
•  Gud er fantastisk (Jarle Waldemar)

   

gjorde det. Fordi han hadde bestemt seg for 
det. Og alt han har laget er utrolig flott, det 
synes Gud selv også.  
Kanskje er det bare dét de som skrev ned 
Bibelen prøvde å fortelle? 

Se dere rundt nå... Er det ikke gøy at alt 
dette finnes? Og tenk på alt dere ikke kan se 
akkurat nå – men som dere vet finnes der 
ute? Pinnedyr, fugler med lange nebb – eller 
korte nebb, mennesker som er så forskjellige 
– hvordan vi ser ut og hvordan vi tenker og 
føler, isbreer, ørkener, dyyype hav med 
millioner av forskjellige skapninger – hvor vi 
kan dykke, og høøøye fjell – hvor vi kan 
klatre om sommeren og stå på ski om 
vinteren. Er det ikke gøy?! Og fint!!? Og så 
utrolig bra at Gud skapte lyset, så det er 
mulig for oss å se så mye av det han har 
laget!! 

Andakt



 1.–4. trinn  |   Bibelifokus: Skaperen    7     

Noen tror at alt som finnes er blitt til helt 
tilfeldig. At det bare har utviklet seg fra 
ingenting og blitt sånn. Men Bibelen 
forteller at det var på en annen måte. Der 
står det at det vi ser rundt oss – og til og 
med oss selv – er skapt av Gud, fordi han 
vil det. 

Først fantes ikke noe annet enn Gud 
selv – ikke engang lys. Alt var svart og 
tomt. Men Gud ville ha universet og 
verden. I tur og orden ordnet og fikset han 
så tingene ble til – og det på en kjempefin 
måte. Når alt var klart for det lagde han 
menneskene. Oss. Vi er jommen heldige!

Gud er virkelig MEKTIG! Og klok! Og 
snill! Og kul! Og morsom!

La oss takke ham!

Aktivitet

Formingsverksted, gjerne med ulike 
muligheter: Tegning, maling, plastelina, 
trolldeig…. 
     Tenk etter hva du synes er det fineste, 
morsomste, rareste, største, kuleste el.l. 
som Gud har laget og prøv å lage dette 
på din måte. 

Bønn

Kjære Gud. Du er jommen meg fantas-
tisk! Takk for at du har laget så mye fint 
og morsomt! Takk for at du har laget alle 
oss. Fyll oss med glede over hvem DU er.  
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Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så 
de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet 
og fuglene under himmelen, over feet og alle 
ville dyr og alt krypet som det kryr av på 

jorden.» Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i 
Guds bilde skapte han det, som mann og 
kvinne skapte han dem. 

Bibelhistorie: 1. Mos 1,26–27

Menneskeverd2
Hensikt

Forstå at alle mennesker har en uendelig 
stor verdi.

Sanger

• Elsket for den jeg er (Oslo Soul Children)
• Heier på deg (Oslo Soul Children)
• Min verdi (Jan Honningdal)

   Andakt

Vi har hørt at Gud skapte verden og alt 
som finnes her. Det er jo oss også, det! 
Men i fortellingen om skapelsen av 
mennesket hørte vi noe som var annerle-
des enn for alt det andre. Det sto at Gud 
skapte det «i sitt bilde», til mann og 
kvinne. Hva betyr vel det? Hmmm... 

Det kan kanskje bety at vi ligner litt på 
Gud? At bildet av oss ligner litt på bildet av 
Gud? 
 Men er da Gud både mann og kvinne? 
Det høres i så fall rart ut. Eller vi kan forstå 
bibelfortellingen litt annerledes: De kan 
også bety at både menn og kvinner, eller 
gutter og jenter, ligner på Gud. At det ikke 
handler om at man er gutt eller jente – det 
er ikke sånn vi ligner på Gud. Det gjelder 

jo dessuten for de fleste dyrene også. At de er 
gutter og jenter. Det må bety noe annet. Ja, hva 
er det egentlig som gjør oss annerledes enn 
dyr?

En ting er at vi kan tenke. Tenke store og 
små tanker, og snakke sammen om det. Vi kan 
dessuten uttrykke det vi tenker på så mange 
måter. Ikke bare med et pip eller et ul. Vi kan 
snakke, synge, danse – tegne og skrive. Ja vi 
kan se på ting som andre har laget – og synes 
at det er fint, og vi kan lese det som andre har 
skrevet, og forstå hva som var ment. Og vi kan 
snakke med Gud. Det kaller vi å be. Som det 
eneste av alt det Gud skapte står det at Gud 
velsignet mennesket. Han hadde en spesiell 
tanke for akkurat oss.

Og så?
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Det betyr at vi er verdifulle. Gud har laget 
oss spesielle. Fordi han ville det.  
Det er noe ved oss mennesker som gjør at 
vi ligner på ham – fordi Gud ville det sånn. 
Enten vi er gutter eller jenter, om vi er 
høye eller lave, uansett hvilken farge vi 
har på håret eller på huden, om vi er 
friske eller har en sykdom. Gud har skapt 
deg i sitt bilde – og du viser verden noe 
av Gud som bare du kan.

Derfor er du utrolig verdifull. Ingen kan 
erstatte deg. Du er viktig for Gud og du er 
viktig for menneskene rundt deg.

Hvor viktig da, kan du jo lure på. Og 
det fikk vi svaret på noen tusen år etter at 
dette med skapelsen ble skrevet ned for 
første gang. Da kom Jesus. Han heier på 
deg og synes du er så viktig at han forlot 
Himmelen for din skyld. Han kom ikke til 
et lett liv. Han ble mye mobbet, men han 
kom fordi han elsker deg, og til slutt ble 
han drept. Det visste han allerede før han 
kom. Han visste at det kom til å skje. 
Likevel kom han – for din og min skyld. SÅ 
verdifulle er vi for Gud. Da må vi også se 
på oss selv og hverandre som verdifulle og 
heie på hverandre. 

Om vi tenker om oss selv at vi ikke er 
gode nok, eller verdifulle, så er det rett og 
slett feil. Alle er gode nok. Vi er jo skapt i 
Guds bilde, til å ligne på Gud. Fordi Gud 
ville ha oss. Sånn skal vi også få se på 
andre mennesker. Gud vil ha dem også. 

Aktivitetsforslag

1. Alle får et hvitt ark festet til ryggen og 
en tusj (som ikke farger gjennom 
arket). Gruppa går så rundt og skriver 
anerkjennende ord på hverandres 
rygger og bekrefter hverandres verdi.

2. Resten av dagen/leiren: Alle får utdelt 
en hemmelig venn og oppfordres til å 
gjøre en eller flere hyggelige ting i 
hemmelighet mot denne.  

Bønn

Kjære Gud. Takk for at du har skapt oss 
verdifulle og at du heier på oss! Når vi har 
gjort noe dumt, hjelp oss å huske at vi er 
verdifulle da også. Og når andre gjør 
dumme ting, hjelp oss å se forbi det  
dumme, helt inn dit hvor vi kan få se noe  
av ditt bilde i dem. 

Nå er det jo også sånn at vi mennesker gjør 
dumme ting. Noen gjør kanskje flere 
dumme ting, eller dummere dumme ting 
enn andre. Det kan være mange grunner til 
det, og noen ganger er det faktisk de som 
har det vanskeligst selv, som gjør de 
dummeste tingene. Og da er det lett å 
tenke at om dette er oss, eller noen andre 
vi vet om, så er ikke de like verdifulle som 
andre. Men da tenker vi feil. 

Det er ikke det vi mennesker gjør som 
bestemmer vår verdi. Det er det vi er som 
bestemmer dette. Og vi er mennesker, 
skapt i Guds bilde, så verdifulle at Gud ikke 
sparer på noe for vår skyld. 
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I skapelsen: Gud velsignet dem og sa til dem: 
«Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg 
den under dere! Dere skal råde over fiskene i 
havet og over fuglene under himmelen og over 
alle dyr som det kryr av på jorden.» 

Senere: Gud velsignet Noah og sønnene hans 
og sa til dem: «Vær fruktbare, bli mange og fyll 
jorden! Over alle dyr på jorden og alle fugler 
under himmelen, over alt som kryper på 
marken og all fisk i havet, skal det komme frykt 
og redsel for dere. De er gitt i deres hender.» 

Bibelhistorie: 1. Mos 1,28 eller 1. Mos 9,1–2

Forvaltning3
Sanger

• Lær oss å gå (Oslo Soul Children)

Gud skapte verden – med alt vi ser rundt 
oss. Men han visste at den ikke ville fungere 
så godt helt på egenhånd. Den ville trenge 
litt styring om den skulle fungere sånn han 
hadde tenkt. Så han ga menneskene et stort 
ansvar. De skulle formere seg – få barn og 
bli mange – og ha ansvaret for jorden. Gud 
hadde skapt oss sånn at vi KUNNE ha dette 
ansvaret. Passe på at jorda fungerte godt for 
alle. At alle hadde det bra. Kanskje var det 
også dette som var noe av Guds bilde? Vi 
kan tenke, være fornuftige, ha ansvar for 
andre enn oss selv – både dyr og mennes-
ker – og miljøet på jorden. Spørsmålet er 
bare om vi VIL ha et sånt ansvar.

Det betyr jo at vi ikke bare kan tenke på 
oss selv. At vi må tenke på andre også. Ja, til 
og med på fiskene og fuglene og dyrene. 
Og skal vi tenke på disse, må vi jo også 
tenke på miljøet og klimaet. 

I mange år nå har menneskene utviklet 
verden og gjort den mer moderne. Vi har 
funnet opp mange nye og nyttige ting. Men 
fabrikkene som lager mye av dette har 
sluppet ut for mye giftige gasser. Det har 
gjort at temperaturen på jorda har steget litt. 
Gjør det noe, da, kan vi tenke. Er ikke det 
bare deilig for oss? Jo, I Norge er det det, i 
alle fall om sommeren, men i andre land gjør 
det at de plantene som menneskene der skal 
spise tørker og dør, og rundt Nordpolen gjør 
det at isen smelter, så isbjørnene ikke kan 
leve der lenger, og den smeltede isen derfra 
gjør at vannet andre steder i verden stiger og 
oversvømmer øyer hvor det bor mennesker 
– så heller ikke de kan leve der lenger.

Et annet problem et at vi bruker altfor 
mye plast. Tenk på hvor mye av maten vår 
som er pakket inn i plast – og mesteparten 
går fortsatt ikke til gjenvinning. Til nå har 

Andakt

Hensikt

Forstå at vi har et ansvar for skaperverket.
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mye plast havnet i havet. Store plastbiter 
blir spist av store fisker og dyr, så de dør. 
Men mesteparten av de store plastbitene 
går etter hvert i stykker og blir til små 
plastbiter – og de blir spist av mindre fisk 
– og da dør de også. Og vi trenger jo 
fisken for å leve!  

Gud visste at det kunne ende sånn hvis 
alle bare tenkte på seg selv. Så han ba  
menneskene tenke på alle. Det er bare det 
at dette er så lett for oss å glemme. Eller 
kanskje det heller er litt sånn at vi ikke vil 
tenke på det.

For hva skal vi gjøre om vi IKKE skal slippe 
ut giftige gasser og IKKE forsøple naturen? 
Jo, da må vi begynne å gjøre ting på andre 
måter, og det kan være ganske tungvint – 
og ganske dyrt også. Kanskje vi må gjøre 
mindre av noe av det vi liker å gjøre – men 
som forsøpler, og gjøre ting vi ikke har prøvd 
ennå, som kan snu utviklingen?

Vi må også tørre å se om det er noe vi 
kan gjøre for å hjelpe mennesker i andre 
land, for dette handler ikke bare om oss i 
Norge. Og så må vi undersøke om fiskene 
og fuglene og dyrene har problemer – og 

Aktivitet
1. Pantekonkurranse: Del inn i grupper 

og send dem ut på oppdrag: Let etter 
plastflasker og samle dem sammen. 
Flest flasker på en gitt tid vinner. Gå så 
til butikken sammen og pant dem – gi 
pengene til et godt formål. Evt.: La 
konkurransen gå frem til neste sam-
ling. Er man på leir kan man la konkur-
ransen gå frem til siste dag. 

2. Søppelkonkurranse: Del i grupper og 

Bønn

Kjære Gud. Takk for at du stoler på oss, og 
takk for det viktige ansvaret vi har fått. 

gjøre det vi kan for å hjelpe dem også. Noen 
ganger glemmer vi dette. Andre ganger vil vi 
ikke huske det. Men veldig ofte vet vi rett og 
slett ikke hva som er det beste å gjøre. For det 
er ikke så lett å ha ansvaret for Guds verden!

Men som med mange andre ting: Gud vet 
at det ikke er lett. Så han vil være sammen 
med oss og hjelpe oss. Og da kan vi få til 
veldig mye! Gud heier på oss!

send dem ut med søppelsekker (og 
plasthansker). Den gruppen som kom-
mer tilbake med mest/tyngst søppel 
vinner. Sørg for at det blir levert til 
gjenvinning og snakk sammen om 
miljøgevinsten ved dette. 

3. Gå inn på http://miljoagentene.no/
aktiviteter/ og se om det er en annen 
aktivitet dere vil gjøre. Her finnes også 
fargeleggingsark. 

Hjelp oss å se hvordan vi kan ta vare på verden, 
og hjelp oss å bety en forskjell. 

http://miljoagentene.no/aktiviteter/
http://miljoagentene.no/aktiviteter/
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Les gjerne hele teksten fra Bibelen, evt. bruk 
følgende gjenfortelling:
 Etter at Gud i begynnelsen hadde skapt 
menneskene fikk de bo i en hage Gud hadde 
laget. Og Gud og menneskene gikk sammen i 
hagen. Gud ga de alt de trengte, og de fikk lov 
til å ta alt de hadde lyst på. Det var bare ett tre i 
hagen de ikke fikk lov å spise av. (Noen tenkte 
at det var et epletre, men det vet vi ikke.)

En dag snakket slangen til menneskene og sa at 
de ikke skulle tro på det Gud sa om treet at de 
ikke kunne spise av det. Så fikk de lyst til å spise 
av det, og så gjorde de det

Da sa Gud til menneskene. «Hva har dere 
gjort?» Menneskene måtte gå ut av hagen, fordi 
Gud var redd for at de også skulle spise av et tre 
i hagen som ga evig liv.

Bibelfortelling: 1. Mosebok 3

Syndefallet og synderen4
Hensikt

Å lære hva synd er, at vi alle gjør dette, 
men at Gud tilgir oss

Sanger

• Hel igjen (Soul Kids)

Andakt

Når vi mennesker er små, hvem er det som 
tar vare på oss da? Det er foreldrene våre, 
eller noen andre voksne som passer på.

Hva kan skje hvis et barn har lyst til å gå 
ut på veien? Det er farlig, for da kan det bli 
påkjørt. Det skjønner ikke barnet selv. 
Derfor er det bra at en voksen sier at det 
ikke skal gå dit. De voksne vet som regel 
best, og det er bra at de små hører på dem.

Gud er vår Far. Han elsker oss. Og han vet 
best hva som er godt for oss. Han vet også 
hva som kan gjøre vondt, både for oss selv 
og andre.

I begynnelsen så gjorde menneskene 
som Gud ville. Men en dag fikk de lyst til å 
spise av det treet de ikke hadde lov til.
Da ble Gud lei seg, for han visste at det ikke 
var bra for dem. Det gjorde at menneskene 

måtte forlate hagen, og utenfor fortsatte de å 
gjøre det som de selv syntes var best.

Hvis vi ser på jorden i dag, og hvordan det 
har blitt, hva ser vi da?

Hva kan gjøre at mennesker blir lei seg og 
har det vondt her?

Det kan være sult, mord, krig og mere 
sånt.  
 Hvis vi tenker på det som er nærmere, i 
hverdagen; Hvordan kan det være av og til 
mellom de som vi er i familie eller klasse 
med, eller venner som vi er sammen med?

Hva kan skje som gjør oss lei oss, og som 
kan gjøre at det ikke bare er bra mellom oss?

Vi kan krangle, si stygge ting, erte eller 
mobbe, ta noe som ikke er vårt, ødelegge for 
andre, si noe som ikke er sant, slå andre og 
mange andre ting. 
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Det er mye mennesker gjør som ikke er 
godt, og som ikke er sånn som Gud 
hadde tenkt vi skulle gjøre. Mye av 
dette kan vi kalle for synd.

Kanskje har du noen ganger gjort 
noe som en annen ble lei seg for? Selv 
om Gud syns det er synd at vi men-
nesker gjør noe som han ikke er glad 
for, er han fortsatt glad i oss. 

Gud elsker oss. Og han vil ikke at vi 
mennesker skal være borte fra han. Og 
for å ordne opp mellom oss så sendte 
han Jesus, sønnen sin. Jesus kom og tok på 
seg skylden for det som vi gjør som er galt, 
så det blir borte. Og da kan vi være 
sammen med Gud igjen!
Gud elsker oss, og vil at vi skal gjøre godt 
mot hverandre. Han vet hva som er best for 
oss, og derfor er det best for alle å gjøre 
som han vil.

Når vi ikke får det til, kan vi si det til han, og 
be om tilgivelse. Og Jesus tilgir oss – hver 
gang!

Aktivitet

Brenne lapper
Skrive ned på lapper noe som man er lei 
seg for at man har gjort, som andre har 
blitt lei seg for. Brenn det i en krukke eller i 
et ildsted/bål.

Si noe til det; At slik som lappene nå 
blir borte og ikke kan leses igjen, slik blir 
syndene våre borte og kan ikke sees igjen 
når vi gir de til Jesus, og blir tilgitt.

Bønn

Jesus, vi ber om tilgivelse for det vi har 
gjort som er mot din vilje. Takk for du vil 
tilgi oss. Hjelp oss til å leve slik du hadde 
tenkt, slik at vi gjør det som er godt mot 
hverandre i stedet for det som gjør vondt. 
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Bibeltekst: Luk 5,1–8

Gud er hellig5
Hensikt med samlingen

Lære hva det betyr at Gud er hellig.

Sanger

• Sola er god
• Hellig, hellig, hellig (Oslo Soul  
 Children)

Andakt

Er det noen som er glad i sol? Hva er det 
som er bra med sola?

Sola gir lys, så det ikke er mørkt, og vi 
kan se. Sola gir varme, og det er deilig, 
spesielt om sommeren. Sola gjør at du kan 
bli brun. Sola gir liv, til planter og trær, som 
lager oksygen, som gjør at vi kan leve.

I gamle dager så var det sånn i mange 
land at de tilba sola som en gud. Men sola 
er ikke Gud. Sola er skapt av Gud. 
Men det er ikke så rart at de tenkte at sola 
var Gud. For det er flere ting som ligner. Sola 
er for eksempel det som gjør at alt kan ha 
liv. 

Og slik er det med Gud. Det er Gud som gjør 
at alt har liv. Men forskjellen er at Gud også 
laget sola. Og han laget den slik at den skulle 
gi liv, fra han, slik han ville.

Kan det være noe med sola som ikke bare 
er bra for oss?

Hvis vi stirrer rett på sola kan øynene bli 
skadet.
 Sola kan være så varm at huden blir 
skadet, og vi kan bli solbrent.

Sola kan også være så varm at vi blir 
veldig tørste og hvis vi ikke får drikke blir vi 
veldig slappe.

En gang sto Jesus ved Gennesaretsjøen, og 
folk trengte seg inn på ham for å høre Guds 
ord. Da fikk han se to båter som lå ved 
stranden. Fiskerne var gått ut av dem og 
holdt på å skylle garn. Jesus steg opp i en av 
båtene, den som tilhørte Simon, og ba ham 
legge litt ut fra land. Så satte han seg og 
underviste folkemengden fra båten. Da han 
var ferdig med å tale, sa han til Simon: «Legg 
ut på dypet og sett garn til fangst.»  

«Mester», svarte Simon, «vi har strevd hele 
natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil 
jeg sette garn.» Så gjorde de det, og fikk så 
mye fisk at garnet holdt på å revne. De ga 
tegn til arbeidslaget i den andre båten at 
de skulle komme og ta i med dem. Og da 
de kom, fylte de begge båtene, så de var 
nær ved å synke. Da Simon Peter så det, 
kastet han seg ned for Jesu føtter og sa: «Gå 
fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» 
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Er det sola sin feil? Kan sola noe for at det 
skjer?

Nei, det er bare sånn sola er. Sola er 
egentlig bare god, men for oss mennesker 
så kan det bli for mye av det gode. Vi tåler 
det ikke. Vi er svake i møte med den sterke 
sola.

Og sånn er det også med Gud. Gud er 
Hellig. Hellig kan bl.a. bety noe som er helt 
annerledes og bedre enn det som er vanlig. 
Gud er så stor og mektig og god, at hvis vi 
kommer i nærheten av Gud så vil vi ikke tåle 
det. Det blir for mye av det gode. Vi er for 
svake i møte den hellige Gud

Det er bare sånn Gud er. Han kan ikke 
endre på det. Han er hellig og vi er ikke det. 
Da tåler vi heller ikke å komme for nær ham. 

Det var det Peter oppdaget i teksten vi 
leste. Da han så hva Jesus gjorde med 
fiskefangsten skjønte han at det var noe 
veldig spesielt med Jesus, og at han selv ikke 
var god nok til å være sammen med ham. 

Han sa om seg selv at han var en syndig 
mann. 
 Men Gud elsker oss og vil at vi skal være 
sammen med ham selv om vi er syndere. 
Han lot sin sønn Jesus ta på seg all synden 
vår. På den måten ble vi rene, så vi kan 
være sammen med den hellige Gud likevel.

Aktivitet

Vaske et speil
Ha et speil som er skitnet til.  
Si noe om at det kan være et symbol på 
synd som dekker oss, så vi ikke sees i 
speilbildet.

Vask det sånn at det først blir et rent 
felt formet som et kors.  
Si noe om at Jesus med sitt kors vasket 
bort synden, så vi igjen kan sees, rent. 

Vask så speilet helt rent.  
Si noe om at Jesus vasker ikke bare litt av 
synden bort, men alt, så vi blir helt rene. 

Bønn

Jesus, takk for at du ble et menneske. 
Takk for at du tok på deg vår synd, og 
døde for oss. Takk for at du gjorde det 
sånn at vi ble hellige og rene og kan 
være sammen med Gud.
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For dere har en Far … 

Bibel: Matteus 6,8b–13

Gud er vår far6
 Sanger

• Fader vår (Oslo Soul Children feat.   
 Venke Knutson)

   

Hvordan synes dere mammaer og pappa-
er skal være?

Du tenker kanskje at de skal være glad i 
deg. De skal være snille og gode. De skal 
hjelpe deg med det du trenger. De skal 
trøste deg når du er lei deg. De skal passe 
på deg. De skal frakte deg trygt til trening 
eller klubb eller andre fritidsaktiviteter, og 
trygt hjem igjen. De skal gi deg mat og 
klær og en plass å bo, og kjøpe deg det du 
trenger. De skal oppdra deg, og lære deg 
hvordan du skal oppføre deg. De skal lære 
deg det du trenger for å klare deg i livet 
når du bli stor. 

Vi kan tenke mange gode ting som en 
pappa eller mamma skal være.

Men det er ikke alltid de klarer å bare 
være gode og snille. Noen ganger er de 
slitne og kan bli irriterte og sinte. Kanskje 
kan de si noe som barn kan bli lei seg for. 
Kanskje kan de gjøre noe som blir urettfer-
dig. Sånn er det. Ikke alle pappaer eller 
mammaer på jord klarer å være alt det 
gode som de vil, hele tiden.

Gud er så stor og god at han klarer å 

være både som en god pappa og mamma.
Han klarer å være kjempegod, og gjøre alt 

det gode som han vil.
Gud er en sånn pappa eller mamma som 

alle skulle ønske at de var.
Gud kan være både som en pappa og som 

en mamma. I Jesaja 66,13 sier Gud: «Som en 
mor trøster barnet sitt, slik vil jeg trøste dere». 
tMen det betyr ikke at han er både Pappa og 
Mamma. Jesus som er hans sønn, kaller Gud for 
sin pappa, eller far. 

I teksten som vi leste sier Jesus at Gud er vår 
Far. Og han lærer oss den mest kjente bønnen 
vi har, som kalles «Vår Far». Er det mange som 
har hørt den? Er det mange som kan den?

Den heter nok det fordi den begynner med 
de ordene; «Vår Far». Mange som er eldre enn 
dere kaller den for «Fader vår», fordi det var 
sånn man snakket før.

I «Vår Far» så lærer vi mye om hva slags far 
Gud er. Først står det at han er i himmelen.

Det viser at han ikke er som vår pappa som 
har gitt oss liv da vi ble født her på jorden. Han 
er vår Far, Gud, som har gitt liv til alle på jorden.

Så står det «La navnet ditt helliges». (Dette 

Andakt

Hensikt med samlingen

Lære at Gud elsker alle, og vil være en god 
far for alle.
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Andakt: 

Aktivitet

Takke-lapper
• Skriv eller tegn på lapper alt det gode 

vår Far, Gud, har gitt oss 
• Tenk på alt i naturen; fjell og hav, 

planter og dyr
• Tenk på familie og venner og hvordan 

vi kan ha det sammen
• Tenk på de følelser og tanker vi kan ha, 

og alt vi kan gjøre 
Tenk på alle ting vi har fått, som vi kan 
glede oss over

• La barna henge det opp på en tavle/
plakat/vegg. Når de henger det opp, 
kan de si hva de tenker på

Bønn

Be «Vår Far».

med «hellig» lærte vi om forrige samling.) 
Gud er en far som samtidig er hellig. Også 
navnet hans er hellig.

Neste er «La ditt rike komme. La viljen 
din skje på jorden slik som i himmelen». 
(Vi har også tidligere snakket om vår vilje 
og Guds vilje.) Vår Far, Gud, bestemmer i 
himmelen, og der er alt fantastisk. Det er 
hans rike. Gud vil også at vi skal gjøre etter 
hans vilje på jorden, så det blir best mulig 
her.

«Gi oss i dag vårt daglige brød». Vår Far, 
Gud, vil gi oss alt vi trenger for å leve og ha 
det godt.

«Og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir 
våre skyldnere. (Vi har også tidligere 
snakket om synd og tilgivelse.) Vår Far, Gud, 
elsker oss og vil tilgi oss når vi ber han om 
det. Og så vet han at det er best for oss å 
tilgi hverandre.

«Og la oss ikke komme i fristelse», men 
frels oss fra det onde». 

Skal en pappa eller mamma bare være 
snill? Og la oss få gjøre alt som vi har lyst til, 
uansett?

Av og til må de være strenge også. Det 
er for å passe på at vi ikke gjør noe som kan 

skade oss eller andre. Vår Far, Gud, vil passe 
på oss. Det betyr at han noen ganger må si i 
fra, når det er noe vil har lyst til å gjøre, som 
ikke er bra.

Bønnen avsluttes med «For riket er ditt, 
og makten og æren i evighet. Amen»

Vår Far, Gud, har skapt alt. Hans rike er 
over alt. Han er Konge over alt. Han har makt 
over alt. Og det gir vi han ære for. Og sånn 
vil det være i evighet. Det vil aldri ta slutt.



acta
normisjon

 barn  
og unge i

acta@normisjon.no




