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Innledning
«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 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 rele-
vant 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.

Hovedtema for dette semesteret er «Disip-
pelliv» og tar for seg hva det vil si å leve livet 
sammen med Jesus. Heftet inneholder opplegg 
til 6 samlinger med dette temaet. Overskriftene 
på andaktene er «Jesus sin skole», «Er det 
sant?», «Wanted», «Som fisken i vann», «Lær  
oss å gå» og «Elev for alltid». Hver samling 
inneholder en bibelhistorie og andakt, en 
aktivitet, sangforslag og en bønn.

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. 

Mal for invitasjon og foreldrebrev finner 
dere på www.letogfinn.no

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, en filmkveld hvor 
dere lager skikkelig kino for barna! 

Lag en billettluke hvor barna får kjøpt billetter 
til 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 til faste dager? 

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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Rekvisitter/kostyme: Et disippelkostyme, 
fiskestang/fiskegarn. Du spiller Simon Peter. 

 
Hei! Jeg heter Simon Peter. Jeg har en bror som 
heter Andreas. Er det noen av dere som har en 
bror? Eller en søster kanskje? Søsken kan være 
litt irriterende noen ganger ikke sant? Ja, det 
syns jeg også. Men det er mest hyggelig da! 
Andreas og jeg, vi jobber faktisk sammen vi, så 
vi er sammen ganske mye! Og vi har det mye 
gøy sammen! Ja, vi er fiskere. Eller, vi var fiskere. 
Før. Vil dere vite hva som skjedde? Skal jeg 
fortelle det? Er dere sikre? Ok da! 

En gang som vi fisket fra båten vår. Vi hadde 
en fin båt som vi brukte til å fiske med garn fra. 
Har dere sett et fiskegarn? Ja, et stort nett laget 
av tau. Så en gang når vi hadde vært ute og 
fisket så holder vi på å rense garnet. Da  
kommer det en mann bortover på stranda. Han 
så ganske vanlig ut, med vanlige klær som oss. 
Men så gjør han noe rart, han roper til oss: 
«Kom og følg meg! Jeg vil gjøre dere til 
menneskefiskere!» (Kunstpause). 

Og vet dere hva vi gjorde? Vi bare slapp alt vi 
hadde i hendene og gikk ut av båten og vasset i 
land for å følge Han (reiser seg opp og slipper 
fiskestanga, løfter på kjortel/kostymet for å 
«vasse»). Og fra den dagen så fulgte vi etter Han 
overalt! Vet dere hva Han het? Ja, riktig, det var 
Jesus! Når vi hadde gått litt lenger bortover 
stranda møtte vi på Jakob og Johannes. Ja, de 
er også brødre. De satt i båten sin og fisket. Så 
sa Jesus til Jakob og Johannes at de også skulle 
følge Han! Og vet dere hva de gjorde? De reiste 
seg opp og fulgte Jesus de også! Og da ble vi 
Jesus sine disipler. 

Vet dere hva en disippel er? Disippel betyr 
det samme som elev! Er noen av dere elever på 
skolen kanskje? Ja! Så bra. Så når vi ble Jesus 
sine disipler ble vi på en måte elever på Jesus 
sin skole. Og vet du hva? Det er det beste valget 
vi har gjort!

  Bibelhistorie: Skrevet ut fra Matteus 4, 18–20

Jesus sin skole1
Hensikt med samlingen

Vi er skapt for å ha en relasjon med Jesus,  
og kalt til å være hans disipler. Vi er  
elsket og unike. 

Sanger

Det er gøy, gøy, gøy – Oslo Soul Children
Lær oss å gå – Oslo Soul Children
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Andakt 

Vær den du er skapt til å være
(Ta av deg kostymet) Det er jo kanskje litt 
rart at Simon Peter bare gikk fra alt han 
holdt på med for å følge Jesus. 

Hvorfor tror dere at de gjorde det? 

Akkurat hvorfor de gjorde det er litt 
vanskelig å vite svaret på. Men Simon Peter 
ville gjerne være Jesus sin disippel eller 
elev. For han skjønte at Jesus var god og at 
Jesus kunne lære han om Gud og hvordan 
vi skal være gode mennesker. Også tror jeg 
at det var noe med Jesus som gjorde at de 
følte seg sett, og elsket. Og Simon Peter og 
de andre fiskerne kjente at det var det var 
det riktige å gjøre. Og vet du hva? Jesus vil 
at du også skal følge Han. Fordi Jesus har 
skapt deg og Han elsker deg. Han liker deg 
akkurat sånn som du er. Det finnes ingen 
andre som deg i hele verden! Se på  
fingeren din, ser du at det er mønster på 
fingeren, og streker og linjer? Det er bare 
du i hele verden som har akkurat det 

mønsteret på fingeren! Ingen andre enn 
deg og det betyr at du er helt unik! Derfor 
er du også så spesiell for Jesus. Han vil ha 
med alle på skolen sin! 

Men hva vil det egentlig si å følge Jesus og 
være hans elev? Det skal vi snakke mer om 
på samlingene framover.

Aktivitet

Fingeravtrykk
Alle barna får lage fingeravtrykk av 
tommelen sin, bruk stempel eller maling 
på ark eller små lerret. La barna få sam-
menligne avtrykkene med hverandre og 
oppfordre til å snakke om likheter og 
ulikheter på avtrykkene. 

Bønn

Gud, 
takk for at vi kan få være dine disipler i 
dag. 
Du ser våre sterke sider – hjelp oss til å 
bruke dem. 
Du ser menneskene rundt oss – hjelp oss 
til å se dem. 
Du ser oss hver eneste dag – tusen takk.
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Du trenger: Et stort rødt papphjerte og mange 
små (kommer an på hvor mange dere er), tusj, 
farger og to laken, to personer til å hjelpe. Skriv 
Kjærlighet, samvittighet og tro på hjertet. 

Fortellergrep: Fortell bibelhistorien gjennom 
drama. Velg deg ut to barn som kan hjelpe deg 
å være Paulus og Timoteus. Kle dem opp med 
laken som illustrerer klær og gi Paulus det store 
hjertet. 

Dette er Timoteus. Han er ung og tror ikke han 
klarer mye. Men der tar han feil, han kan mye 
selv om han er ung. 

Dette er Paulus. Han har ikke alltid trodd på 
Gud, før trodde han faktisk ikke i det hele tatt. 
Men så opplevde han nye ting som gjorde at 
han begynte å tro på Gud. Og nå reiser han 
rundt fra by til by for å fortelle andre om Jesus. 
Ikke bare fortelle masse tøys og tull, men 

fortelle om det som faktisk er sant. 
Paulus går nå mot Timoteus. 

Paulus: Hei Timoteus. Jeg har noe til deg.  Jeg 
måtte dra til deg fordi jeg ville minne deg på å 
snakke sant. 

Timoteus: Om Gud mener du? 

Paulus: Ja, om Gud. Det er viktig at du snakker 
sant om Gud, sånn at ikke andre lager historier 
om Han som ikke stemmer. 

Timoteus: Men hvordan kan jeg vite at jeg 
snakker sant? 

Paulus: Når du lever livet ditt så må du huske på 
den gode samvittigheten din og du må stole på 
den troen Gud har gitt deg og ikke minst må du 
vise andre den kjærligheten du har i hjertet ditt. 
Jeg vil gi deg dette hjertet som kan hjelpe deg 
å huske på hva jeg har sagt til deg. 

Bibelhistorie: Skrevet ut fra 1. Timoteus 1, 5

Er det sant?2
Hensikt med samlingen

Vi skal snakke sant om Gud gjennom 
kjærligheten vi får fra Han, troen vi har og 
vår gode samvittighet. Bibelen og bønn 
hjelper oss til å snakke sant om Han. 

Sanger

Det er gøy, gøy, gøy – Oslo Soul Children
Lær oss å gå – Oslo Soul Children
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Andakt: Veivisere

Det hjertet som Paulus gav til Timoteus 
skal hjelpe oss til å snakke sant, ikke bare 
det vi tror er sant. På dette hjertet står 
det kjærlighet, samvittighet og tro. 

Kjærlighet: For at vi skal klare å 
fortelle andre sannheten, så trenger vi å 
ha den kjærligheten som Gud har gitt 
oss. Den kjærligheten som gjør at vi er 
glad i andre.

Samvittighet: Vi trenger å kjenne på 
samvittigheten vår; Gud har gitt oss denne 
slik at vi kan vite om det vi gjør er riktig 
eller galt. Vi vet jo at det å stjele fra andre 
er galt.

Tro: Tror alle mennesker på noe? Når vi 
setter oss på skolebussen så tror vi jo at 
bussjåføren skal kjøre oss til skolen. Og når 
vi setter oss på en stol så tror vi jo at den 
skal holde oss. Gud har skapt oss til å tro på 
han.  
 
I tillegg til de tipsene Paulus gav Timoteus, 
er det to ting som er viktige for å snakke 
sant om Gud.

Bibelen: For å vite hvem vi skal tro på 
og hvem Gud er trenger vi å lese i bibelen. 
Der kan vi lese om Guds kjærlighet til oss 
og forstå hva som er rett og galt.

Bønn: Men hvem er egentlig Gud og 
hvordan kan vi snakke med Han? For at vi 
skal få vite sannheten om Gud, trenger vi å 
kjenne Jesus. Er det noen av dere som 
kjenner Han? Hvis vi ber til Jesus, så kan 
Jesus hjelpe oss med å følge det som er 
sant og vi kan snakke med Gud når vi 
snakker med Jesus. 

Hva skal vi si når vi skal snakke sant om 
Gud? At Han er glad i oss, bryr seg om oss 
og passer på oss. 

Aktivitet

Nå kan alle få lage sine egne hjerter. De 
kan fylle det med hva de vil. Enten om de 
vil tegne, male eller skrive noe som er 
viktig for dem. 

Bønn

Gud,  
takk for at vi kan få være dine disipler i dag. 
Du ser våre sterke sider – hjelp oss til å 
bruke dem. 
Du ser menneskene rundt oss – hjelp oss  
til å se dem. 
Du ser oss hver eneste dag – tusen takk.
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Historien om Jesus i tempelet blir fortalt ut i fra 
Maria sitt ståsted. Det kan være en forteller og 
en som spiller Maria.

Rekvisitt: Lage en «Wanted»-plakat hvor det er 
et bilde som skal forestille Jesus som tolvåring. 
Teksten på plakaten kan være følgende: 
ETTERLYST / WANTED 
JESUS 12 ÅR 
SIST SETT I JERUSALEM 

Maria gledet seg ekstra mye til denne påsken 
hvor de skulle til Jerusalem. Dette var årets 
store begivenhet i Israel. Maria visste hun ville 
møte mange som de kjente. Hun gledet seg til 
å gå i tempelet sammen med Josef og Jesus.  
Nå skulle de spise god mat. De hadde vært der 
mange ganger før. Høytiden ble slik Maria 
håpet den skulle være. Jesus var nå blitt stor.
Han var tolv år så han fikk gå rundt i Jerusalem 
alene. Hun så at Jesus ble stolt og glad når han 
merket at foreldrene stolte på han. Han passet 
på å komme til avtalt tid. Det var ikke noe tull 
og tøys når han fikk gå rundt alene i Jerusalem.  

Her kan det legges inn en liten monolog hvor 
Maria roser Jesus når han kommer tilbake til 
avtalt tid. 

Nå var påsken slutt og det var på tide å reise 
hjem. Alle pakket sammen sakene sine. De 
hadde vært borte i mange dager. Det skulle bli 
fint å komme hjem igjen. Alle var nå på vei 
hjem. Jesus sin familie, naboer og venner var  
på vei hjem. Maria var sliten når de gikk ut by- 
porten i Jerusalem. Hun var glad at Jesus gikk 
sammen med noen venner. Da ble det mindre 
for Maria å tenke på. Stor var forskrekkelsen når 
Maria oppdaget at Jesus var borte. 

Maria springer rundt og leter etter Jesus. 
Hun viser fram plakaten med en tegning av 
Jesus

Etter tre dager finner de Jesus inne i tempelet 
sammen med lærerne der. Maria er både sint 
og redd når hun treffer Jesus.
Maria: «Barnet mitt, hvorfor har du gjort dette 
mot oss? Din far og jeg har lett etter deg og 
vært så redde.» 

Maria undrende: «Jeg har tenkt mye på det 
Jesus sa den gangen i tempelet. Han måtte 
være i sin Fars hus sa han. Han ble med oss 
hjem til Nasaret uten noe bråk. Bortsett fra det 
som hendte i Jerusalem har han vært en grei 
gutt.»

Bibelhistorie: Skrevet ut fra Lukas 2, 42-52

Wanted3
Hensikt med samlingen

Gud ønsker å være sammen med oss, og 
leter etter oss når vi har gått oss vill. Når vi 
gjør noe galt ønsker Han fortsatt å være 
sammen med oss, og Han tilgir oss. 

Sanger

Det er gøy, gøy, gøy – Oslo Soul Children
Lær oss å gå – Oslo Soul Children
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Andakt

Livets opp og nedturer
Jeg tror Maria ble veldig redd når hun 
ikke visste hvor Jesus var.
 Noen ganger kan vi voksne virke sinte 
når vi blir redde for barna våre. Slik var 
det kanskje med Maria også. Kanskje hun 
var sur på Josef fordi han ikke visste hvor 
Jesus var. Det gikk tre dager før de fant 
Jesus. Det var tre lange dager. En misforstå-
else førte til at Jesus ble igjen i Jerusalem. 

Både barn og voksne kan gjøre ting som 
fører til at vi blir engstelige for vi skal bli 
borte.

Vi voksne kan bli redde for barna våre 
og dere barn kan bli redde for oss voksne. 
Vi har kanskje avtalt å komme hjem til en 
bestemt tid. Så skjer det noe uventet og vi 
blir forsinket. 

Den som er ute på tur, på jobb, besøker 
venner har det kanskje veldig bra og tenker 
ikke på de som venter. 

Slik var det også med Jesus den  
gangen. Han hadde det veldig bra i  
tempelet. Han tenkte ikke på at foreldrene 
ble engstelige for ham. 

Har du opplevd at noen har blitt redde for 
deg? 
Maria og Josef ble først engstelige. Når de 
fant Jesus i tempelet ble de veldig glade. 
Slik er det med Gud også. Han vil gjerne 
være sammen med oss. Gud leter etter oss.

Når vi erkjenner det gale vi har gjort vil 
Gud tilgi oss det. 

Aktivitet

Lage en plakat hvor barna kan lage en 
plakat med bilde av seg selv eller noen 
andre. 

Her kan dere om ønskelig bruke ordet 
«Wanted».

Vi er ønsket/etterlyst av Gud når vi 
roter oss bort.

Bønn

Gud,  
takk for at vi kan få være dine disipler i dag. 
Du ser våre sterke sider – hjelp oss til å 
bruke dem. 
Du ser menneskene rundt oss – hjelp oss til 
å se dem. 
Du ser oss hver eneste dag – tusen takk.
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Når Gud så på alt vannet på jorden, skapte han 
store og små fisker. Noen var så små at det ikke 
gikk an å se dem. I luften skapte han store og 
små fugler i alle slags farger. De var lyseblå, 
mørkegrønne, brune, røde, svarte og hvite. Når 

Gud så utover jorden, hang fruktene på trærne, 
og vinden suste i gresset. Han visste at dette var 
et godt sted for dyr. Han skapte små bier og 
kjempeelefanter, krokodiller, sauer og løver, alle 
slags dyr.

Bibelfortelling: 1. Mosebok 1, 20-23

Som fisken i vannet 4
Hensikt med samlingen

Vi er skapt ulike og helt unike, og Gud har 
bruk for oss. Han ønsker at vi skal bruke de 
gavene og egenskapene vi har fått.

Sanger

Det er gøy, gøy, gøy – Oslo Soul Children
Lær oss å gå – Oslo Soul Children
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Denne fortellingen kommer fra det aller 
første kapittelet i Bibelen, som forteller oss 
hvordan Gud skapte verden. Det du 
nettopp fikk høre skjedde på den fjerde 
dagen. Tenk på alt det Gud har klart å 
skape! Fantastiske ting på kort tid. 

Som dere hørte i fortellingen så skapte 
Gud blant annet fisker i forskjellige fiske- 
familier, i forskjellige størrelser, farger og 
former. Gud skapte fiskene til å kunne leve i 
vannet. Fiskene har fått evnen til å kunne 
puste og svømme under vann av Gud, men 
de vil dø hvis de lever på land. Fisken 
mestrer vannets utfordringer som ingen 
andre kan. Fisken vil for eksempel mestre 
strømmene i vannet, de ulike bølgene og 
den tilpasser seg temperaturen. Fisken 
mestrer livet under vann, den føler at den 
har det godt og trives med det den gjør. 
Gud har skapt fisken til å være akkurat der 
den er.

Gud har også skapt mennesker på 
denne måten. Han har skapt mennesker i 
ulike familier, former, størrelser og farger. 
Han har skapt hver eneste én av oss, og det 
er Han stolt av. Gud har skapt oss menne- 
sker til å bidra i verden. Han har skapt oss 

for at vi skal 
ha det godt, 
men han har også skapt hver eneste én av 
oss for at vi kan bruke egenskapene vi har 
fått. Noen er flinke til å lære bort, og blir 
derfor lærere. Noen vil hjelpe de syke, og 
blir derfor doktorer og sykepleiere. Andre  
vil for eksempel fortelle om Gud og blir 
prester eller barne- og ungdomsarbeidere. 

Livet med Gud er spennende! Han  
ønsker at du skal ha det godt, og oppleve 
glede og suksess. Gud vil at du skal være i 
ditt rette element, der du kan bruke gavene 
dine og trives, akkurat slik som fisken i 
vannet.

Aktivitet

Velg en som er hai, den står i midten. Del 
barna opp i grupper, som skal velge seg 
hver sin fisketype. Når du roper ut den 
fisken så skal disse barna løpe rundt 
haien. Du kan rope ut en gruppe, flere 
grupper eller alle gruppene som skal 
løpe rundt haien. Så roper du plutselig: 
«haien kommer». Da skal haien forsøke å 
ta så mange som mulig av fiskene. De 
som blir tatt, blir haier i neste runde og 
skal også stå i midten. Det er om å gjøre 
for fiskene å bli de siste som er igjen.

Bønn

Gud,  
takk for at vi kan få være dine disipler i dag. 
Du ser våre sterke sider – hjelp oss til å 
bruke dem. 
Du ser menneskene rundt oss – hjelp oss til 
å se dem. 
Du ser oss hver eneste dag – tusen takk.

Andakt: Som fisken i vannet
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Disiplene kom dit Jesus hadde fortalt at de  
skulle møtes. De stod på et fjell. Noen av 
disiplene falt på kne foran Jesus, mens noen 
andre klødde seg litt i barten. Var dette virkelig 
Jesus? Det var ikke så lenge siden de hadde sett 
at Jesus døde på korset. Var han ikke død 
likevel? Jesus så på disiplene. Han skulle snart 

reise opp til Himmelen. Men først hadde han 
noe viktig han måtte si til disiplene. «Meg er 
gitt all makt i Himmelen og på jorden. Gå derfor 
ut å gjør alle mennesker til mine disipler. Døp 
dem i Faderens, Sønnen og Den Hellige Ånds 
navn, og lær dem alt det jeg har lært dere. Og 
husk, jeg er med dere alle dager.» 

Bibeltekst: Skrevet ut fra Matteus 28, 16–20

Lær oss å gå5
Hensikt med samlingen

Misjonsbefalingen er like aktuell i dag, og 
vi kan alle fortelle andre mennesker om 
Jesus. 

Sanger

Det er gøy, gøy, gøy – Oslo Soul Children
Lær oss å gå – Oslo Soul Children
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Dette var de siste ordene som Jesus sa til 
disiplene før han reiste opp til Himmelen. 
Disiplene fikk et oppdrag! Vet dere hva et 
oppdrag er? Når mamma eller pappa sier at 
du må rydde på rommet dit, så har du fått 
ett oppdrag – nemlig å rydde rommet. 
Disiplene fikk i oppdrag å gjøre alle  
mennesker til disipler. Altså, de skulle reise 
ut i verden og fortelle mennesker om Jesus.  

Husker du første gangen du fikk høre 
om Jesus? Det var nok noen som fortalte 
deg det – kanskje det var mamma, store-
bror eller bestemor? Og før det, var det 
noen som fortalte denne personen om 
Jesus. Og sånn har det vært siden Jesus og 
disiplene stod på fjellet rett før Han reiste 
opp til Himmelen. Disiplene gjorde som 
Jesus sa. Det kan vi være helt sikre på. For 
hvis ikke hadde du og jeg aldri hørt om 
Jesus, og heller ikke visst noe om Han! Ikke 
hadde vi feiret jul eller påske heller. 

Nå er det din og min tur til å fortelle om 
Jesus til andre mennesker. Kanskje det 
høres litt skummelt ut? Eller kanskje du 
ikke helt vet hvordan du skal gjøre det? Det 
kan være vanskelig, men det kan også være 

kjempelett! Et tips er at det kan være lurt å 
starte med familie, venner og naboer. 
Kanskje du kan ta de med på leir, på 
klubben eller i koret? Vi kan også fortelle 
andre om Jesus i måten vi oppfører oss på. 
Vi kan være snille med hverandre. Smile til 
de vi møter. Dele matpakka med noen som 
glemte den hjemme. Leke med noen som 
sitter alene i friminuttet. Eller vi kan skrive 
en hyggelig lapp og legge igjen til noen, 
kanskje på bussen? 

Kanskje vi møter noen som ikke liker at 
vi forteller dem om Jesus. Kanskje vi 
møter noen som blir kjempeglade! Det 
vet vi ikke før vi gjør det, men uansett hva 
som skjer, så har Jesus lovet at Han skal 
være med oss – alle dager! I begynnelsen 
kan det kanskje være litt vanskelig å 
fortelle andre om Jesus. Men jo mer vi øver 
oss, jo tøffere og flinkere blir vi, og det blir 
mye lettere. Akkurat som i fotball eller når 
man skal spille piano. I begynnelsen treffer 
man kanskje ikke ballen, eller vi bommer 
på tonene, men jo mer vi øver, jo flinkere 
blir vi.

Aktivitet

Del ut et ark til alle barna (gjerne farget) 
og finn frem fargeblyanter/tusjer. La alle 
barna skrive eller tegne en hilsen på 
lappen hvor de forteller noe om Jesus 
(hjelp gjerne til). Gi barna ett oppdrag til 
neste gang, slik Jesus gjorde med disiple-
ne, hvor de gir lappen til noen de kjenner, 
eller legger den igjen ett sted så noen 
andre kan finne den. Snakk om dette på 
neste samling. Hvordan gikk det? 

Bønn

Gud,  
takk for at vi kan få være dine disipler i dag. 
Du ser våre sterke sider – hjelp oss til å 
bruke dem. 
Du ser menneskene rundt oss – hjelp oss til 
å se dem. 
Du ser oss hver eneste dag – tusen takk.

Andakt: Forvaltere av Guds mangfoldige nåde
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Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på 
prøve. «Mester», sa han, «hva skal jeg gjøre for å 
arve evig liv?» «Hva står skrevet i loven?» sa 
Jesus. «Hvordan leser du?» Han svarte: «Du skal 
elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av 
hele din sjel og av all din kraft og av all din 
forstand, og din neste som deg selv.» Da sa 
Jesus: «Du svarte rett. Gjør det, så skal du leve.» 
Men han ville rettferdiggjøre seg selv og spurte 
Jesus: «Hvem er så min neste?»  Jesus tok dette 
opp og sa: 
        «En mann var på vei fra Jerusalem ned til 
Jeriko. Da falt han i hendene på røvere. De rev 
klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge 
der halvdød. Nå traff det seg slik at en prest 
kom samme vei. Han så ham, men gikk utenom 
og forbi. Det samme gjorde en levitt. Han kom, 
så mannen og gikk rett forbi. Men en samaritan 
som var på reise, kom også dit hvor han lå, og 

da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølelse 
med ham. Han gikk bort til ham, helte olje og 
vin på sårene hans og forbandt dem. Så løftet 
han mannen opp på eselet sitt og tok ham med 
til et herberge og pleiet ham. Neste morgen tok 
han fram to denarer, ga dem til verten og sa: 
‘Sørg godt for ham. Og må du legge ut mer, skal 
jeg betale deg når jeg kommer tilbake.’ 
   Hvem av disse tre synes du nå viste seg som 
en neste for ham som ble overfalt av røvere?» 
Han svarte: «Den som viste barmhjertighet mot 
ham.» Da sa Jesus: «Gå du og gjør som han.»  
 
Les gjerne bibelteksten fra en barnebibel, få 
barna til å spille den som drama mens du leser 
eller spill av Ivar Skippervolds innlesning som 
finnes på «Bibelen for barn på 60 min» som 
ligger på Spotify. Spor 10, tid 0.00 – 2.03.

Bibelhistorie: Evangeliet etter Lukas 10, 25–38

Elev for alltid6
Hensikt med samlingen

Som Jesu sin elev/disippel vil vi aldri bli 
ferdig utlært, men vi kan hele tiden jobbe 
for å bli bedre og mer lik vår lærer Jesus.

Sanger

Det er gøy, gøy, gøy – Oslo Soul Children
Lær oss å gå – Oslo Soul Children



 1.–4. trinn  |   Bibelifokus: disippelliv    17     

Andakt: 

Disippel i relasjoner
Dette semesteret snakker vi om det å 
være en disippel og at vi er disipler. 
 Er det noen som husker hva ordet 
disippel betyr? (Barna kan få svare.) 
 Disippel betyr elev, en som skal lære 
noe av noen. Vi som er disipler av Jesus skal 
altså lære av Jesus. Denne historien fortalte 
Jesus for å lære oss noe om hvordan vi skal 
være mot andre mennesker. 
 Hva tenker dere at vi kan lære av denne 
historien? (Barna kan få svare.)
 Du skal «elske din neste som deg selv» 
lærer vi i denne teksten. Med å elske menes 
det ikke her at vi skal være forelska i alle, 
men at vi skal være snille mot andre. At vi 
skal vise nestekjærlighet. Dette ber Gud 
oss om fordi han elsker alle mennesker like 
mye, og derfor vil han at vi skal være gode 
mot hverandre.
 Et hjerte er jo ofte et symbol for å elske 
– så derfor tegner jeg opp et hjerte her. 
(Tegn et hjerte.) Det er flere ting i denne 
historien vi kan lære noe av om hvordan vi 
kan være gode mot andre. (Tegn et øye 
inni hjertet.) 
 Samaritanen så mannen som lå der på 
veien. Det betyr at han var oppmerksom på 
ting rundt seg og på menneskene han 
møtte. Og en god start på å være gode mot 
hverandre er å se de menneskene du 
møter. Hvordan ser de ut? Ser de glade 
eller lei seg ut? Hvis vi ikke legger merke til 
de vi møter er det ikke så lett å gjøre noe 
godt mot dem. Så vi kan se de menne-
skene vi møter, kjente og ukjente, og være 
oppmerksomme på hvordan de har det.
(Tegn et trist ansikt med tåre inni hjertet.)  
 Det står så at samaritanen fikk medføl- 
else med mannen. Han følte med ham. Han 
så for seg hvordan det ville være å ha det 
sånn som han. Det så nok ut som mannen 
hadde vondt der han lå. Dette er en fin ting 
når vi møter andre mennesker -  å vise 
medfølelse med dem. Hvis vi forsøker å se 

for oss hvor- dan 
andre har det, kan det være lettere å forstå 
dem og videre å være gode mot dem. 
Akkurat helt hvordan andre har det er det 
ikke sikkert vi kan forstå, men vi kan forstå 
at noe er vanskelig, trist eller vondt. Og da 
kan det være godt å få litt trøst og forstå- 
else.  (Tegn en hånd inni hjertet.) 
 Det neste samaritanen gjorde var at han 
hjalp mannen. Han bar han til en seng og 
skaffet pleie. I det å være gode mot andre 
ligger også det å hjelpe andre. Det kan være 
store og små ting, og det kan være å gjøre 
ting eller å snakke om ting. Det kan være å 
hjelpe pappa med noe hjemme, en venn 
med en lekse eller dama som snublet på 
gata. Alle trenger hjelp av og til og da er det 
så bra om vi kan hjelpe hverandre.  
(Tegn et deletegn inni hjertet.) 
 Det siste den barmhjertige samaritan 
gjør det er at han betaler for mannen på 
herberget sånn at han kunne få pleie. Han 
deler av pengene han har slik at mannen får 
det han trenger. Det å dele er en måte å 
være god mot andre. Vi kan dele pengene 
våre, tingene våre, klærne våre og maten 
vår. Vi har ofte mye mer enn vi egentlig 
trenger og da er det fint å kunne dele litt av 
det vi har. Vi deler av pengene våre blant 
annet gjennom Amigos hvor vi samler inn til 
barn i andre land.



18    Bibelifokus: disippelliv  |  1.–4. trinn

Aktivitet

Hermegåsa
Det å være en disippel av Jesus er å prøve 
å være slik Han var. Litt som å herme.
Hermegåsa: Alle stiller seg opp på en 
lang rekke, og den som står først skal 
begynne med å gjøre noe. Dette skal alle 
de andre gjøre. Etter at en har gjort det 
litt, så går den bakerst og den som 
kommer etter blir lederen. Nå skal den 
finne på noe å gjøre etc.

Bønn

Gud, 
takk for at vi kan få være dine disipler i dag.
Du ser våre sterke sider – hjelp oss til å 
bruke dem.
Du ser menneskene rundt oss – hjelp oss til 
å se dem.
Du ser oss hver eneste dag – tusen takk.

Å være disippel er å lære av Jesus. Men det 
finnes ikke noe ord for en som er ferdig 
utlært. Det blir vi nemlig aldri. Av og til er 
det veldig lett å være god mot andre (tegn 
et smilefjes under hjertet). 
 Når vi er i godt humør, har god tid og det 
er en person vi synes er alright. Men av og til 
er det vanskelig (tegn et surt fjes under 
hjertet). Kanskje fordi det ikke passer helt, vi 

har det travelt, vi er i dårlig humør eller vi 
går ikke så godt overens med den personen 
som trenger det. Vi klarer ikke alltid å være 
så gode som vi burde. Men vi kan jobbe 
med å bli bedre.  Det er tross alt det som er å 
være en elev, en disippel. Det er en som hele 
tiden jobber mot å bli bedre, for å bli mer lik 
vår lærer, Jesus. Og Han har sagt at han alltid 
går med oss og kan hjelpe oss med det.
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