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Innledning
«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 nå
et nasjonalt konsept som vi håper og tror kan
bidra til mye god, gøy, spennende og viktig
undervisning. 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 store historien som
begynner med Gud som skaper og som ender i
håpet vi har i Jesus Kristus.
Hovedmålet og visjonen er at:
Med bibelen i fokus oppdager vi at vi er
Guds barn, forstår vi at Guds kjærlighet
gjelder alle, opplever vi at Guds ord er relevant og blir vi inspirert til å leve som disipler
av Jesus Kristus.
«Jakten på sammenhengen – Bibelifokus»
er delt opp i seks semester med totalt 36
samlinger som tar for seg forskjellige temaer og
knytter det til livet. De forskjellige semestrene
er:
• Skaperen
• Sammenhengen
• Jesus
• Kirken
• Disippelliv
• Guds rike
Hver samling inneholder forskjellige elementer.
Hvor god tid man har på samlingene varierer
fra sted til sted og leir til leir. Vi ønsker at du skal
bruke det du ser er nødvendig og nyttig – men
vi vil anbefale å alltid ta dere tid til bibellesning,
andakt og bønn. De andre elementene er med
for å underbygge hovedbudskapet i samlingen.

I dette semesteret skal vi bli kjent med hva
Guds rike er. I bønnen som blir kalt «Vår Far»
lærte Jesus disiplene sine å be om at Guds rike
må komme. «Vår Far» er like aktuell å be
sammen i dag også, men det er dessverre
mange barn som ikke kan den. Bruk gjerne
denne bønnen hver gang dere samles, slik at
barna lærer den. Mens dere har dette som tema
kan dere fokusere på bønnen om at Guds rike
må komme. Matt.6,10.
Hva er Guds rike? Magnus Malm sier det så
fint: (i boken «Som om Gud ikke finnes» s. 94)
Guds rike er en samlebetegnelse på det rettvendte livet der mennesker lever i gode relasjoner til Gud, hverandre og hele skaperverket. For
at Guds rike som «den røde tråden» skal bli
synlig gjennom semesteret, er det lurt å minne
barna på temaet som var på sist samling. Det
anbefales sterkt at dere gjør andaktene til deres
eget, at det blir en del av dere selv, slik at
formidlingen blir personlig, fra hjerte til hjerte.
Inkluder foreldrene
Når du har med barn og gjøre, har du også ofte
noe med foreldrene til barna å gjøre også. Vi vil
derfor oppfordre deg til å sende med barna et
brev hjem i begynnelsen av et nytt semester.
Fotballag har avslutninger, dansegruppa har
det også, korpset, skolen og speideren har det.
Vi vil også oppfordre dere som lokallag til å ha
en avslutning med foreldrene når dere er
ferdige med semesteret dere er i. Her kan dere
fortelle hva dere har gjort, lagd, hørt om og
vise frem en av sangene dere har sunget i
løpet av semesteret.
Lykke til med semesteret, håper dere får god
nytte og glede av opplegget.
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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. 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 eksempel 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 øreproppholder laget av nabbiperler. Se etter
hobbyideer 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
Amigosprosjektet helt gratis? Ta kontakt med
barnekonsulenten i Acta på mail:
acta@normisjon.no
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1

Himmelen

Hensikt med samlingen

Sanger

Høre om de bibelske himmelbildene. Vise
barna at Gud er stor og hellig.

«Gloria» (Oslo Soul Children),
«Du er hellig» (Jarle Waldemar har en fin
barneversjon av denne),
«Fyll hele jorden med lovsang»

Bibelhistorie: Skrevet ut fra Åp. 4 og 21
Fortellertips: Tegn på f.eks sketchboard eller
tavle mens du forteller. De fire vesenene med
vinger og tronstolen er fine å tegne. Ha gjerne
et bilde av en tronstol å vise. Få barna til å være
med å rope Hellig, hellig, hellig er Herren Gud,
den allmektige.
Den siste boken i bibelen er helt spesiell. Der får
disippelen Johannes flere syn fra Gud. Et syn er
nesten som en drøm, bare at du er våken. Og
Gud viser han hvordan det er i himmelen og
hvordan det skal bli i fremtiden. Johannes så en
stor trone. Har dere sett en stor trone noen
gang? Kanskje dere har vært på slottet i Oslo og
sett kongens tronstol? Eller i Sabeltanns verden
i Abrahavn? Der er det også en tronstol.
Hvordan så den ut? Den var kanskje tom?
På denne tronen satt det noen. Tronen og han
som satt der var fantastisk, i alle regnbuens
farger og med de fineste edelsteiner. Det var 4
vesener, med 6 vinger hver, som satt rundt
tronen og ropte:
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Hellig, hellig, hellig er Herren Gud, Den allmektige, han som var og som er og som kommer.
Og så falt de ned for ham som sitter på tronen
og tilba han som lever i all evighet. De ropte:
Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få pris og
ære og makt. For du har skapt alt, ved din vilje
ble alt til, skapt av deg.
Og han så en ny himmel og en ny jord. For den
første himmel og den første jord var borte, og
havet fantes ikke mer. Og han hørte fra tronen
en høy stemme som sa: Se, Gud skal være deres
Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres
øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke
sorg eller skrik, eller smerte.

Andakt
Går det an å tro på noe vi ikke kan se? Vi
kan ikke se luften, men vi vet at den er
der, og om vi likevel ikke tror på den så
puster vi den inn og den gjør at vi lever.
Gud er like nær oss som luften vi puster
inn. Og det er faktisk han som gjør at vi
puster. Og om vi tror på han eller ei så er
det han som gir oss liv. Himmelen, det er
der Gud er. Så enkelt er det. Samtidig er
himmelen også så mye mer enn vi kan
forstå her og nå.
Tenk å få lov til å se det synet som
Johannes fikk se. En gang skal vi få mulighet til det. Til å se Gud som han er, i all sin
prakt. Men før det er det godt at vi har
bibelen, for i bibelen har Gud vist oss hvem
han er. Gud er hellig, akkurat som de 4
vesenene med 6 vinger sa. Det betyr at han
er annerledes enn oss. Han er stor og
mektig, og der Gud er, er alt godt. Hele
skaperverket lengter og tørster etter den
dagen som Jesus kommer igjen og skaper
en ny himmel og jord. Da skal til og med
løven og lammet leve sammen i fred. Og
da skal alt være godt. Det beste med å
komme til himmelen kommer til å være at
vi er sammen med Jesus. Vi kommer til å
synes det er fantastisk å kunne være med å
hylle og tilbe han. Den dagen kommer det
til å bli mer heiarop enn på 17. mai i 1945,

og mye mer enn når Norge vinner OL-gull.
Da kommer vi ikke til å kunne la være å
rope, tilbe og hylle Jesus. Til og med trærne
og blomstene skal klappe i hendene den
dagen.
Og når vi er sammen med Jesus her på
jorden kan vi få en smakebit av himmelen.
For sammen med Jesus er det godt å være.
Vi kan ikke komme til Gud uten at vi tror på
Jesus. Det skal vi høre litt mere om neste
gang. Jeg håper alle jeg kjenner, familie og
venner, og alle andre også, skal samles i
himmelen hos Gud. Derfor ber jeg om at
Gud skal hjelpe oss å tro på Jesus, og at vi
skal tro på han hele livet.

Aktivitet

Bønn

Lag en enkel vindmølle og se hvilken
effekt pusten vår har selv om vi ikke ser
den. Det finnes en oppskrift på viten.
ntnu.no.

Kjære Gud, takk for at vi får tro på deg. Vi
vil følge deg hele livet. La oss alle få
samles i himmelen hos deg.
• Be gjerne «Vår far» sammen.
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Jesus vant!

Hensikt med samlingen

Sanger

Å skjønne at Jesus sin seier, sin død og
oppstandelse gjelder for alle som vil tro
på han.

«Vi er på vinnerlaget» (Søndagskolen)
«Tomas sang» (Hans Inge Fagervik)
«Gloria» (Oslo Soul Children)
«Du er hellig» (Jarle Waldemars versjon)

Bibelhistorie: Skrevet ut fra Matteus 28. 1–10
Det var tidlig morgen og noen kvinner gikk til
graven for å se til den. Plutselig ble det et
jordskjelv og en Herrens engel steg ned fra
himmelen, gikk fram til graven, rullet steinen til
side og satte seg på den. Menneskene som var
rundt graven ble redde, men engelen sa til
kvinnene: Frykt ikke! Jeg vet at dere ser etter
Jesus, han er ikke her, han er stått opp som han
sa. Kom og se stedet der han lå! Og skynd dere
av sted og si til disiplene hans at han er reist i

forveien for dere til Galilea, der skal dere se
ham. Se jeg har sagt dere dette! Kvinnene
skyndte seg bort fra graven med frykt og stor
glede. De løp av sted for å fortelle det til
disiplene. Og så kommer Jesus disse kvinnene i
møte, og sa: Vær hilset! Kvinnene gikk frem og
omfavnet føttene hans og tilba han. Jesus sier
til kvinnene: Frykt ikke! Gå og si til mine venner
at de skal gå til Galilea. Der skal de se meg.

Aktivitet

Bønn

Klipp opp små kort der barna kan skrive
og tegne at de er takknemlige for at
Jesus vant for de. Ha fargerike tusjer og
farger. Og syng gjerne «Seieren er vår,
seieren er vår, Jesus vant og seieren er
vår!»

Kjære Gud. Takk for din geniale redningsaksjon. Takk at du sendte Jesus, takk for at
Jesus sin seier på korset for vår synd gjelder
for oss i dag også. Tusen takk, kjære Jesus.
• Be gjerne «Vår far» sammen.
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Andakt
Seieren er vår, seieren er vår, Jesus vant og
seieren er vår!!
Vennene til Jesus var lei seg og
fortvila. Jesus, deres venn og lærer
gjennom tre år var død. Og vennene satt
igjen og var motløse og redde. Redde for
at de også skulle bli tatt. De hadde låst
seg inne på et rom og satt der og lurte på
hva de skulle gjøre nå.
Plutselig banker det på døra og Maria
stormer inn og roper: Jesus lever! Han har
stått opp som han sa han skulle, graven er
tom, jeg har sett det selv og jeg har sett
Jesus. Han sa han skulle gå i forveien til
Galilea, dere vil treffe han der.
Tenk dere det, Jesus som de satt og
sørga over var stått opp. Det var ikke til å
tro, og det trodde ikke de med en gang
heller. De måtte løpe av sted til graven for å
sjekke. Og graven var tom akkurat som
Maria hadde sagt. Jesus hadde stått opp.
Og vennene fikk treffe Jesus ved flere
anledninger.
Har du noen gang vært på fotballkamp
der Norge spiller mot et annet land? Da
heier vi på Norge og jubler hvis Norge
scorer (her kan det være fint og ha med et
norsk flagg, og kanskje noen små kransekakeflagg som barna kan få). Og er vi så
heldige at Norge vinner synger vi seieren
er vår, selv om vi ikke har gjort annet enn å
se på. Og de som kjemper for Norge har
jobba kjempehardt for å klare å bli gode og
for å vinne. Det har kosta dem masse svette
og trening og beinhardt arbeid.
I påsken feirer vi Guds store redningsaksjon. Vi mennesker roter det skikkelig til
hele tiden. Vi klarer ikke å leve slik som Gud
vil, og når vi gjør noe galt kaller bibelen det
for synd. Siden vi mennesker synder, så må

vi egentlig straffes for det gale vi gjør. Vi
kan ikke være med Gud som er hellig og
perfekt, og komme til Hans rike i himmelen, hvis ikke noen har tatt den straffen vi
fortjener. Og her er det den store redningsaksjonen kommer inn i bildet. Gud elsket
oss mennesker så høyt at han sendte Jesus,
sin egen sønn, for å dø på korset og ta
straffen, slik at vi kunne leve sammen med
Han for alltid. Jesus hadde aldri gjort noe
galt og likevel så valgte han å dø på korset,
ikke som er straff for det han hadde gjort,
men for det vi mennesker har gjort. Han
kjempet en tøff kamp med svette, blod og
tårer for oss, slik at vi kan få lov til alltid å
være sammen med Gud – selv når vi dør.
Jesus vant! Han vant over døden da han
stod opp igjen og da vant han også for oss.
Det er en genial plan og Jesus sin seier over
døden gjelder fortsatt for oss i dag og for
alltid. Og den seieren er vår, selv om vi ikke
har gjort noe for å fortjene den! Og da kan
vi med stor frimodighet synge høyt:
«Seieren er vår, seieren er vår, Jesus vant og
seieren er vår» (syng i sammen)!!
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Gud er alltid nær

Hensikt med samlingen

Sanger

Vise at Gud er med i alt. Han har ikke lovet
oss at livet bare skal være godt, men at
han vil være med oss gjennom alt.

«Gloria» (Oslo Soul Children)
«Du er hellig» (Jarle Waldemars versjon)

Bibelhistorie: Skrevet ut fra Salme 5 og 8 og Jes 57
David roper til Gud: Herre, hør mine ord. Lytt til
min klage! Hør mitt rop om hjelp, min konge
og min Gud, for jeg ber til deg. Herre, om
morgenen hører du min stemme. Du er en Gud
som ikke tåler urett. Ingen onde får bo hos deg.
Men ved din store godhet kan jeg gå inn i ditt
hus. Jeg kaster meg ned i ærefrykt for deg. Når
jeg ser din himmel, et verk av dine fingre,
månen og stjernene som du har satt der, hva
er da et menneske – at du husker på det, et
menneskebarn – at du tar deg av det?

Jesaja sier om Gud: Så sier han som er høy og
opphøyd, han som troner evig, Den hellige er
hans navn: I det høye og hellige bor jeg og hos
den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil gi
ånden liv hos dem som er bøyd ned, gi hjertet
liv hos dem som er knust.

Aktivitet

Bønn

Tegn noe du tenker på, og tenkt deg at
det er en bønn fra deg til Gud. Hva svarer
Gud tror du? Får du noen tanker som du
ikke har tenkt før, da kan det være noe
Gud vil si til deg.

Gud, takk for at du hører når jeg snakker til
deg. Takk for at jeg kan si alt til deg. Du
kjenner meg og ser hvordan jeg har det
innerst inne. Takk for at du er med meg
gjennom alt.
• Be gjerne «Vår far» sammen.
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Andakt
Har du vært sint på Gud noen gang?
Kanskje en gang du var skikkelig fortvilet? Det gjorde David i bibelen og det
kan vi gjøre. Her er en historie fra ei
jente: «Mamma og pappa skilte seg. Det
føltes som om hele grunnen skled ut
under meg. Hvor var Gud i dette? Han
rettet ikke opp i det slik at mamma og
pappa kom sammen igjen, men han gav
meg trøst og styrke når jeg søkte han. Han
brukte andre mennesker til å trøste meg.
Jeg fikk erfare at Gud er der for meg. At
han er den trygge grunnen å stå på når alt
annet føles håpløst. Det er når vi ikke har
noe annet å klynge oss til at vi tydeligst
merker at Gud holder oss. Gud svarte ikke
ved å gjøre at ting ble slik jeg ønsket det,
men ved at jeg fikk trøst og hjelp. Og troen
min ble styrket gjennom det.»
I bibelfortellingen hører vi at David
klager på Gud. Han går til Gud med det han
sliter med. Det kan vi også gjøre. Vi kan si
alt til Gud. Det er bønn. Vi kan si det om vi
tviler på ham, er sint på ham, synes det er
urettferdig osv. Det at vi kommer til ham er
det viktigste. For når vi er ærlige slipper vi
han til sånn at han kan hjelpe oss.
Tenk at Gud som er så stor og hellig
gidder å høre på oss? Og vi trenger ikke
bruke spesielle ord, være noe spesielt sted,
eller be om noe spesielt. Gud har tid for oss
hvor som helst og når som helst. I bilen, på
vei til skolen, i dusjen, på tur i skogen. Det
er spennende å finne ut hvor vi synes det

er best å være sammen med Gud og
snakke med ham. For vi trenger ikke en
gang å ha noe spesielt å si til Gud. Vi kan
bare være sammen, som to gode venner.
Jeg pleier ofte å be til Gud når (fyll ut det
som passer for deg).
Gud er nær hos dem som har det bra og
hos dem som har det kjipt. Uansett hvordan du har det er Gud like interessert i å
være sammen med deg. Gud er stor og
mektig og holder hele verden i sin hånd,
samtidig kommer han helt ned til oss, og er
nær både meg og deg og alle som tror på
han. Her i verden er det mye vondt som
skjer, men Gud og hans godhet er uendelig
mye sterkere.
Og husk at det viktigste for oss og for
Gud er at vi tror på ham, uansett hvordan vi
har det.
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Gud er allmektig

Hensikt med samlingen

Sanger

Å styrke troen på at Gud har all makt i
himmelen og på jorden. Han er Evig. Han
er Skaperen.

«Gloria» (Oslo Soul Children)
«Du er hellig» (Jarle Waldemars versjon)
«Ingenting er umulig» (O. Haugen, Acta
forlag)

Bibelhistorie: Skrevet ut fra Salme 8
Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over
hele jorden, du som har bredt ut din prakt over
himmelen. Fra småbarns og spebarns munn har
du reist deg et vern mot dem som står deg imot
for å gjøre ende på fienden og hevneren. Når
jeg ser din himmel, et verk av dine fingre,
månen og stjernene som du har satt der, hva er
da et menneske – at du husker på det, et
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menneskebarn at du tar deg av det? Du satte
ham lite lavere enn Gud og kronet ham med
herlighet og ære. Du gjorde ham til herre over
dine henders verk, alt la du under hans føtter:
småfe og storfe i samlet flokk, de ville dyrene
på marken, fuglene under himmelen og fisken i
havet, alt som ferdes på havets stier. Herre vår
Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden!

Andakt:
Hjelpemidler til andakten: Illustrere et
univers med baller: jorda, sola, månen,
riktig avstand osv. Eller ha en stor plakat
og tegne det hele.
Denne salmen som David har skrevet
handler om at Gud er allmektig og har
skapt alt og alle! Vi kan lese mer om dette
helt i begynnelsen av bibelen - i 1 Mosebok. Han skapte lys, slik at det ble skille
mellom dag og natt, Han skapte skille
mellom land og hav. Og der det ble land,
dekket Han det med grønt gress, skog,
trær. Tenk på alle de forskjellige trærne som
finnes! For eksempel frukttrær, har noen av
dere det i hagen? (la barna få svare, og
fortelle hva slags frukt). Gud skapte også
månen til å skinne om natta, og sola til å
skinne om dagen, og jorda, den planeten vi
bor på, den sirkler rundt, slik at vi har måne
om natta og sol om dagen!
Noen som vet hvorfor sola er viktig? Jo
den gir oss akkurat riktig varme og lys, slik
at vi ikke har det for varmt eller for kaldt.
Og at planter, frukt og grønnsaker kan
vokse.
Så har vi jo havet da! Tenk hvor mye
forskjellig som lever der,- fisk, planter, reker,
blomster, krabber (spør om barna vet om
noe mer). Noen her som liker å fiske (gi rom
for svar). Jeg er veldig glad i sjøen, for det
er så gøy å kjøre båt!
Men nå skal dere høre hva som er det
aller fineste og viktigste Gud har skapt!

Nemlig
menneskene,
du og jeg! Det
står i 1 Mos. 1.27, «og Gud skapte mennesker i sitt bilde, i Guds bilde skapte Han dem,
som mann og kvinne skapte Han dem». Det
betyr at vi likner på Gud!
Når Gud er så stor, så er ingenting umulig
for Han! I Lukas 1.37 står det «Ingenting er
umulig for Gud», tenk det, Han som har
skapt oss; har all makt, og kan alt!
Hvem er det som bestemmer når våren
skal begynne? Og hva er det egentlig som
skjer i naturen? (la barna fortelle) Da er det
som planter og blomster som vekkes til liv
etter vinteren. Kan vi mennesker få det til?
Kongen vår? Statsministeren? En professor?
Nei det er bare den allmektige Gud som har
hele universet i sine hender, som kan skape
våren år etter år!

Aktivitet

Bønn

La barna se seg selv i et speil, enten ei
eske/kiste som må åpnes og se ned i, og
der ligger et speil. Det må innledes av
leder med å si at «nå skal dere få se et
bilde av det fineste Gud har skapt», og
sende rundt eska/kista, der de åpner den
en og en.

Takk gode Gud for at vi er skapt i ditt bilde,
og likner på deg. Takk for at du har skapt alt
som lever og holder det i din hånd. Hjelp
oss å ta vare på alt. Amen
• Be gjerne «Vår far» sammen.
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Mens vi venter

Hensikt med samlingen

Sanger

Alle som følger Jesus er kalt til å fortelle
om han! Finnes det egentlig noe viktigere
å gjøre i livet? Ventetiden er Guds rikes tid
midt i vår verden.

«Lær oss å gå» (Oslo Soul Children)
«Gloria» (Oslo Soul Children)
«Du er hellig» (Jarle Waldemars versjon)

Bibelhistorie: Skrevet ut fra Apg 3–4
Skuespill:
Alle barna er med, noen er folkemengde, noen
er Prester, vaktsjef og skriftlærde, andre får
konkrete roller (hvis det er vanskelig å gjennomføre skuespillet slik det står, kan det
forenkles, eller historien kan fortelles).
Roller:
En lam tigger – Peter – Johannes – Rådsherre Folkemengde – Gruppe med prester, vaktsjef
og skriftlærde.
Fortelleren: Peter og Johannes, to av disiplene
til Jesus var på tur til tempelet for å be. På veien
møtte de en tigger som hadde vært lam hele
livet. Han hadde noen venner som hver eneste
dag bar han til Fagerporten. Der satt han og
tigget om gaver fra dem som skulle til tempelplassen:
Tiggeren: Vær så snill, har du litt penger til
meg? Jeg er så sulten, og kan ikke jobbe og
tjene penger.
Peter og Johannes stopper opp, og stirrer, litt
overrasket på han:
Peter: «Se på oss! Sølv eller gull har jeg ikke,
men det jeg HAR, vil jeg gi deg! I Jesu Kristi
nasareerens navn: Reis deg, og gå!»
Peter og Johannes tar tak i han, og reiser ham
14 Bibelifokus: Guds rike | 1.–4. trinn

opp. Tiggeren får styrke i føttene og anklene,
han springer opp, og begynner å gå omkring.
Peter og Johannes går videre til tempelplassen,
etterfulgt av en jublende tigger.
Tiggeren: Halleluja! Lovet være Gud! Jeg kan gå
- ikke bare gå; jeg kan løpe, danse, hoppe og
juble.
Fortelleren (Folkemengden gjør som han
forteller): Folket som så dette kunne ikke forstå
hva som skjedde. De klødde seg i hodet, visket
og noen så redde ut. Mannen som var blitt frisk,
holdt seg nær Peter og Johannes. Og folket
fulgte etter. Da begynte Peter og fortelle om
Jesus som døde på korset, men sto opp igjen.
Peter: Det er fordi vi tror på Jesus og hans navn
at den tiggeren som dere kjenner ikke lenger er
lam. Det er ikke vi som har gjort han frisk, men
Jesus. I Jesu navn ble han helbredet!
Fortelleren (Mens han forteller videre gjør
gruppen med prester, vaktsjef og skriftlærde
det de hører): Prestene, vaktsjefen og de
skriftlærde ble sinna når de hørte Peter fortelle
om Jesus som døde og sto opp igjen. De tok
Peter og Johannes og kastet dem i fengsel.
Neste dag møttes de igjen.

Rådsherren (henvendt til Peter og Johannes):
”Med hvilken kraft, og i hvilket navn har dere
gjort dette?

Rådsherren (snakker lavt, henvendt til gruppen
med prester, vaktsjef og skriftlærde): Vi må true
dem slik at de ikke snakker mer om Jesus!! Det
må bli forbudt!!!

Peter (frimodig): Dette har vi gjort i Jesu navn,
han som dere korsfestet, men som Gud reiste opp Rådsherren (henvendt til Peter og Johannes):
fra de døde! Det er bare han som kan frelse og
Dere må slutte helt opp med å snakke om
redde oss og dere!
Jesus!! Ellers......
Tiggeren bryter inn: Se på meg! Jeg er helt frisk!!
Fortelleren: Folkemengden jubler og priser Gud.

Peter og Johannes i kor (avbryter): DET GÅR
IKKE! VI KAN IKKE LA VÆRE Å TALE OM DET VI
HAR SETT OG HØRT!!!
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Andakt
Det siste Jesus ga disiplene før han dro opp
til himmelen var Misjonsbefalingen. Det er
verdens viktigste oppdrag: Fortell om meg!
Gjør alle folk – i hele verden til disipler! Døp
dem! Lær dem! Og husk: jeg er med dere
alle dager inn til verdens ende (Matt
28,18.20).
Ti dager etter at dette skjedde, fikk
disiplene Den Hellige Ånd. Vet dere hvem
den hellige ånd er (spør barna)? Den
hellige ånd er en del av Gud. 1) Gud – vår
Far og Skaper, 2) Jesus – Guds sønn, vår
frelser og bror. 3) Gud – den Hellig Ånd,
Guds kraft og vår hjelper, trøster. Han som
viser oss hvem Jesus er. Gjennom Den
Hellige Ånd er Jesus med oss alle dager!
Det er denne frimodigheten som vi så
hos Peter og Johannes i skuespillet nettopp. Selv om du ble truet med; Hvis dere
snakker mer om Jesus, da, da.. Sa de: VI
KAN IKKE LA VÆRE! HØRER DERE? VI KAN
IKKE LA VÆRE!! Vi har sett og hørt for mye
fra Jesus og Guds rike til at vi ikke kan
fortelle videre!
Hva med oss? Disiplene gjorde en god
jobb – hele tiden ved hjelp fra den hellige
ånd! For nå har jo vi også hørt om Jesus!
Men hva gjør vi da? Mens vi venter på at
Jesus skal komme igjen? Kan vi la være å
tale om det vi har sett og hørt? For å ha noe
å fortelle til andre, da må vi ha sett og hørt
noe selv! Må vi ikke? Og vi har jo ikke sett

Jesus med øynene våre slik som disiplene
så han for snart 2000 år siden. Men vi kan
se Jesus med et annet øye! Er det noen
som har et forslag på hvilket øye det er
(spør barna)? Med hjertets øye. Og med
troens øye. Og det er det den Hellig Ånd
viser oss!!
Her oppfordres du (andaktsholderen) til
å fortelle en liten hendelse fra eget liv, der
du har sett eller hørt Jesus. Det kan være
når du har lest i bibelen, bønnesvar som
ble gitt, eller hjelp til noe i hverdagen.
Kanskje frimodighet til å fortelle noen om
Jesus. Her er det viktig at du er personlig
og deler fra din hverdag med Jesus.
Trenger ikke å være mirakler, men små
vitnesbyrd om tro.
Hva med dere, har dere sett eller hørt
noe til Jesus i det siste (la barna få snakke,
de har mange vitnesbyrd å komme med!!).
Og det vi har fortalt hverandre nå, det er
det vi skal fortelle videre til andre. Mens vi
venter på Jesus. Alle må få høre det! Har du
noen du vil fortelle det til i morgen kanskje? Vet dere hva som hadde vært gøy?
Hvis vi prøvde litt alle sammen, og så
forteller vi hverandre hvordan det gikk,
neste gang vi møtes? Avtale? Og vet du
noe? Jesus ba for oss om akkurat dette, det
står i bibelen. (Joh 17,18-21.) Det er godt å
vite!

Aktivitet

Bønn

Lage hjertet med øyne. Klipp ut et stort
hjerte. Tegn/klipp og lim inn øyet. Skrive
eller tegne ting i hjertet om det vi har sett
og hørt. Skrive navn på personer vi vil
fortelle det videre til. De kan lage hvert
sitt, men enda finere er å lage en stor
felles, som kan henges opp i rommet.

Takk Jesus fordi du døde for oss og sto opp
igjen. Takk for at du er med oss hver eneste
dag, både når vi er supergira og vil fortelle
om deg til alle, og når vi synes det er
vanskelig. Takk for at det ikke er vi som må
være flinke, men at det er din hellig ånd
som hjelper oss og gir oss det vi trenger.
Takk for at du ber for oss, Jesus. Vi vil at alle
skal høre om deg. Og vi vil fortelle. Amen
• Be gjerne «Vår far» sammen.
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6

Gud er urokkelig

Hensikt med samlingen

Sanger

Tro at Guds ord er sant. Når bibelen sier
«Jesus Kristus er i går og i dag den samme
ja til evig tid» så kan vi stole på det!

«Vi er på vinnerlaget» (Søndagskolen )
«Tomas sang» (Hans Inge Fagervik)
«Gloria» (Oslo Soul Children)
«Du er hellig» (Jarle Waldemars versjon)

Bibelhistorie: Skrevet ut fra Apg 16
I Bibelen står det om Paulus og Silas som blir
satt i fengsel fordi de snakket om at Jesus var
stått opp fra de døde og er allmektig! De
snakket sant om Jesus, men likevel ble de
fengslet! De var trygge, selv om de satt lenket i
et fangehull! De sang lovsanger til Gud, de
visste at de kunne stole på Gud, og at Han var
med de, uansett hva de opplevde! Så skjer det
utrolige, Gud som er urokkelig, rokker jorda,
den rister og skjelver, det er et skikkelig jordskjelv (har noen her opplevd det?) Gjett hva
som skjer? Dørene åpner seg, lenkene detter av,
og de kan gå ut av fangehullet hvis de vil! De

blir fri, men rømmer ikke, de snakker med
fangevokteren, for han ble kjemperedd. Hans
jobb var jo å holde vakt og passe på fangene.
Men Paulus og Silas sier til han: «Ikke vær redd,
vi rømmer ikke, vi er her alle sammen». Og vet
dere, han, fangevokteren spør om han også kan
bli venn med Jesus! Og det kunne han selvsagt!
Mannen blir så glad, at han tar Paulus og Silas
med hjem, gir de mat, steller sårene deres de
fikk etter lenkene rundt føttene. Han skjønner
at Gud er virkelig og urokkelig! Sammen med
hele hans hus, barna og tjenerne og besteforeldrene blir de alle Jesu venner den dagen!
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Andakt
Har du noen du kan stole på? Noen som
du bare vet snakker sant? Hvordan kan
du vite det? Antakelig fordi du kjenner
dem, har vært sammen med dem og vet
at du kan stole på dem. Paulus og Silas
stolte på Gud – fordi de kjente han! De
visste at uansett hva som skjedde med
dem, kunne de regne med at Gud var der.
Og at han var den samme uansett. De
visste at når de bygger livet sitt på Gud og
den han her, kan de møte alt. Også det
vanskelige. Derfor var de ikke redde i
fengselet – men takket Gud fordi han var
med dem!
Har du opplevd at noen har løyet for
deg? Det kjennes ikke godt. Hvordan er det
med deg og meg? Snakker vi alltid sant?
Det er viktig å gjøre det, slik at venner og
familie kan stole på oss. Det står i bibelen
at Gud ikke kan lyve (Hebr. 6.18)! Derfor
kan vi alltid stole på Han, og vite at alt det
som står i bibelen er sant. Selv om vi skifter
mening om mange forskjellige ting, skifter

Gud aldri
mening! Han
elsker deg uansett! Det forandrer seg aldri!
Rekvisitter: Håndjern eller en lenke og
hengelås. La noen barn være lenket
sammen, kjenne hvor ubehagelig og
hemmende det er. Hvor godt og fritt det
er når lenkene blir løsnet.

Aktivitet

Bønn

Leke fleip eller fakta, eller Twister, der vi
erfarer at vi f.eks. står stødig når vi har
begge beina i bakken.

Takk gode Gud for at du er urokkelig, at
ingenting er umulig for deg. Takk for at du
er vår gode evige Far, og vil alltid være det.
Vi har lyst til ligne på deg og alltid snakke
sant. Takk for din tilgivelse når vi ikke får det
til. Amen
• Be gjerne «Vår far» sammen.
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