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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 «Guds 
rike» og ta for seg hva det vil at Guds rike er her 
på jorda og at vi en dag skal få oppleve det fullt 
og helt. Heftet inneholder opplegg til 6 samlin-
ger, med andakter, forslag til aktiviteter, praksi-
ser og sanger. Overskriften på andatekene er 
«Smak av himmel», «Hva håper du på?», «De 
uperfekte disiplene», «Har ikke Gud full kon-
troll?», «Vi er Jesu kropp» og «Evig kjærlighet». 

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 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 
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 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 perle-
smykker/ 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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Bibel: Mark 10. 13–16

Himmelen1
Hensikt med samlingen

Denne samlingen har som mål å formidle 
at Guds rike allerede er tilstede i verden i 
dag, men at Guds rike ennå ikke er full-
endt her. Som Guds barn har vi fått 
borgerrett til himmelen/Guds rike.

Da jeg var liten så jeg alltid for meg him-
melen som en tilværelse der vi kunne løpe 
rundt på hvite skyer oppe i lufta. Vi hadde 
ikke vinger, men vi kunne liksom sveve litt 
likevel, og hoppe på skyene som om de var 
trampoliner. Jeg tok min aller første flytur 
da jeg var 13 år gammel, og da jeg så 
hvordan det så ut når jeg kom over skyene, 
var det akkurat slik jeg hadde sett for meg 
da jeg var yngre. Et teppe av hvite bomulls-
skyer, knallblå himmel og strålende sol. 
Den himmelen Bibelen snakker om er 
nok ikke helt som jeg tenkte da jeg 
var liten.

Jesus brukte sine tre siste år på 
jorda til å fortelle om «Guds rike». 
Han snakker flere ganger om at 
«himmelriket er nær». Bibelen 
forteller oss også at vi allerede får 
se glimt av Guds rike her på jorden. 
Jesus viste oss mye av det vi skal få 
se i Guds rike da han levde på 
jorden. Vi som lever i dag får også se 
deler av Guds rike i dag. Det ser vi for 
eksempel gjennom tilgivelse, helbredel-

Icebreaker

Dersom man har mulighet kan man lage 
drager, eller sende opp drager. Løfte 
blikket mot himmelen.

Andakt: Smak av himmel

ser, trøst, rettferdighet, fred og glede. Som 
Guds barn har vi faktisk en del av Guds rike 
inne i oss! Når vi ønsker å tro på Jesus, blir vi 
født på ny og får en del av Guds rike i oss fordi 
Guds rike er der Jesus er, og Jesus bor i oss ved 
sin Ånd.
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Vi har altså allerede fått litt av himmelen 
her på jorda, men ikke alt. Så hva er liksom 
forskjellen på litt himmel og fullstendig 
himmel? I Åpenbaringen kan vi lese at det i 
himmelen ikke skal være mer synd, sykdom, 
død, lidelse og nød. Wow, det høres jo helt 
fabelaktig ut! Det står også at Jesus skal 
være konge og at alle skal adlyde Gud. Også 
står det at gatene skal være av gull – det 
gleder jeg meg til å se, og gå på. 

I Markus 10,13-16 sier Jesus noe fint om 
Guds rike. Guds rike hører barna til», sier 
Jesus. Jesus er opptatt av at vi må være og 
tenke som barn for å komme inn i Guds rike. 
Vi må forstå at vi først og fremst er barn av 
Gud, uavhengig av om vi er 3 år eller 93 år. 

Forslag til spørsmål

1. Hvordan ser du for deg at det blir i 
himmelen?

2. Har du sett noe av Guds rike på jorda 
denne uka?

3. Hva betyr det at vi har fått borgerrett i 
himmelen?

Bønn

Kjære Jesus, takk for at Guds rike hører 
barna til. Hjelp oss å se Guds rike her på 
jorden. Amen.

Sangforslag

«I himmelen» (Oslo Soul Children)
«De bar små barn til Jesus» (Oslo Soul 
Children)
«Hele verden blir ny» (Oslo Soul Children)

Spør om bønneemner i fellesskap. 

Forslag til bønnepraksis:
• La barna skrive bønnelapp til Gud som dere 
ber for sammen i fellesskap

Mission Possible

1.  Vis litt av Guds rike til noen andre  
ved å trøste, tilgi, spre glede eller 
praktisere rettferdighet

2. Skriv ned 5 ting du tror du skal få 
oppleve eller se i himmelen

3. Skriv ned 1 spørsmål du har lyst  
å stille til Gud når du kommer til 
himmelen

«Ukas helt»

Chris Patt er en kjent amerikansk  
skuespiller som har hatt flere store roller i 
kjente filmer. Chris er veldig tydelig på 
troen sin og deler stadig bibelvers og 
vitnesbyrd på sin offisielle Facebook- 
profil. I et selskap med mange artister, 
skuespillere og kjendiser i Hollywood er 
han en av få som tydelig står opp for 
bibelske verdier og tydelig forteller at det 
er viktig for han. Han er opptatt av å 
formidle Guds kjærlighet til alle mennes-
ker og bruker sin rolle som kjent skue-
spiller til å fortelle andre om Gud. 

Vi er Guds barn, og som barn er vi helt 
avhengig av Gud som vår Far.

Som Guds barn vil vi alltid ha en del av 
Guds rike i oss. Vi har allerede fått en plass i 
himmelen som står klar for oss. Det er 
faktisk slik at vi egentlig ikke tilhører denne 
verden – vi tilhører egentlig himmelen – det 
er der vi hører hjemme. Vi har fått borger-
rett i himmelen. Det betyr ikke at vi ikke skal 
bry oss om denne verden. Gud har gitt oss 
et liv å leve her på jorden og han utfordrer 
oss til å dele litt av Guds rike med andre der 
vi lever nå. På den måten kan vi vise Guds 
godhet og få med oss enda flere til himme-
len – hjem til himmelen.
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Bibel: 1. Peters brev 1. 3-4a

Jesus vant 2
Hensikt med samlingen

Denne samlingen har som mål å gi håp 
om at Jesu oppstandelse fra de døde også 
kan gi oss nytt liv, både i Guds rike her og 
nå, og i evigheten.

Maria Magdalena hadde ikke mye håp da 
hun gikk til Jesu grav søndagen etter at 
han hadde dødd på et kors og blitt grav-
lagt i ei hule bak en stor stein. Kanskje 
mistet hun også håpet om å få se Jesus en 
siste gang, da steinen var veltet bort og 
bare linkledet lå igjen innenfor. Like etter 
sprang hun likevel til disiplene som satt 
godt gjemt bak lukket og låst dør, redde for 
at noe liknende som det som hadde skjedd 
med Jesus, også kunne skje dem. Noen 
engler hadde sagt til henne at Jesus hadde 
stått opp, og at hun skulle fortelle disiplene 
det. Hun utførte oppdraget, men ble ikke 
trodd. Simon Peter og Johannes sprang 
likevel om kapp til graven, og fikk se linklær 
og hodetørkle pent sammenlagt. De så, og 
trodde. Og gikk hjem.

Maria Magdalena ble stående igjen og 
gråt. En stemme som plutselig snakker til 

Icebreaker

Avisleken! 
Alle sitter i ring på stoler og en person 
står i midten med en avis i hånda. En 
person i ringen sier ett navn på noen i 
ringen. Si at hun sier ”Silje” Den med 
avisa skal da prøve å slå Silje på låret, 
men om Silje sier «Tomas» før avisman-
nen slår henne må avismannen løpe 
videre til Tomas. Om Tomas ikke kommer 
på et nytt navn og blir slått på låret, må 
Tomas stå i midten med avisa. 

Andakt: Hva håper du på?

henne, gir henne likevel håp: Kanskje han er 
gartneren og vet hvor kroppen til Jesus er?  
«Maria,» svarer mannen, og dermed forstår hun 
hvor Jesus er:

Der rett ved siden av henne, lys levende! 
Hun får et nytt oppdrag fra ham om å gå til 
disiplene og fortelle dem det han har sagt. Hun 
må også ha fått nytt håp om at de nå skulle tro 
henne: «Jeg har sett Herren!» innleder hun, 
ifølge Johannes.

Hvilke håp bærer DU på? Har du håp om litt 
mindre lekser i morgen? Eller kanskje om å få 
noe du ønsker deg til jul eller bursdag? Kanskje 
har du håp om å få forandret noe du ikke synes 
er bra nok akkurat nå? Har du håp om et nytt 
og bedre liv? Håp om et liv også etter døden?

Jesus har gitt oss gode grunner til å håpe. 
Peter, han som kom, så og trodde ved synet av 
den tomme graven til Jesus, skriver dette i 
innledninga av sitt brev til de første kristne:

Mission Accomplished

Hvordan gikk det med oppdraget sist 
gang?
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«Lovet være Gud,  
vår Herre Jesu Kristi Far,  

han som i sin rike miskunn har 
født oss på ny 

til et levende håp ved Jesu Kristi 
oppstandelse fra de døde, 

til en arv som aldri forgår, aldri 
skitnes til og aldri visner.»

     
1.Peters brev 1,3-4a

Disse ordene har siden vært brukt 
både ved døpefonter og gravkanter, ved 
nytt liv og i møte med døden. Jesus vant 
over døden! Dermed kan også vi få ha et 
levende håp om oppstandelse fra de døde 
og et evig liv sammen med ham!

Forslag til spørsmål: 

1. Hvilke disipler sjekket graven etter at 
Maria Magdalena hadde fortalt at den 
var tom?

2. Hva ville DU ha gjort hvis du ikke fant 
Jesus der du trodde han måtte være?

3. Hva skal til for å kunne tro og håpe at 
dette er sant?

Sangforslag

«Deg være ære» 
«Alive!» (Hillsong Young & Free) 
«Håp» (v/Acta Lovsangsskole 2014)

Bønn

Takk, Jesus, for at du vant over døden! 
Hjelp oss å tro det og fortelle det til 
andre! Amen.

Spør om bønneemner i fellesskap. 

Forslag til bønnepraksis:
• La barna skrive ned en bønn på en lapp hvorde skriver en ting de er fornøyd med med
seg selv. Takk og be for bønnelappene i fellesskap. 

Mission Possible

Kan du gi noen som trenger det håp i 
løpet av denne uken?

«Ukas helt»

Lee Strobel var ateist og ville bevise at 
Kristendommen ikke var sann.

Hvis Jesus hadde stått opp fra de 
døde, måtte det de kristne trodde være 
sant, så derfor jobbet journalisten i tre år 
for å motbevise dette. Han lyktes ikke. 
«Jesu oppstandelse ble bekreftet både av 
hans venner og hans fiender, noe som er 
svært betydningsfullt», sier han. Bevisene 
ble for sterke til at han ikke kunne tro. Nå 
reiser han rundt og forteller om det nye 
livet han fikk. Det er også laget en film 
om dette: «The Case for Christ» (2017).
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Bibel: Filipperne 4. 5-7

3
Hensikt med samlingen

Denne samlingen har som mål å formidle 
at Gud er nær i alle ting og uansett hvor-
dan vi har det. Bibelen viser oss flere 
eksempler på mennesker som ikke er 
perfekte, men som likevel får oppleve 
Guds nærhet.

Icebreaker

Knutemor: 
En eller flere knutemor/knutemødre 
sendes ut på gangen. Resten av  
gruppen tar hverandre i hendene og 
danner en ring. Denne ringen skal nå 
knyte seg i sammen, dvs. krype over 
eller under hverandre – uten å slippe 
hverandre. Når alle har knytt seg ferdig 
roper man på «knutemor» som skal løse 
opp knuten.

Andakt: De uperfekte disiplene

Mission Accomplished

Hvordan gikk det med oppdraget sist 
gang?

Gud er alltid nær  

Nå skal jeg komme med noen påstander 
og du skal se om du er enig eller uenig;

Hvis vi er Guds barn, vil ikke noe vondt 
og vanskelig skje oss

Hvis vi tror for lite, vil ikke Gud være 
med oss hele tiden

Det er lett å være kristen hvis vi ber nok 
og leser i Bibelen hver dag

Gud passer på oss hvis vi bare er snille 
nok

Jeg håper du var uenig i alle disse, men 
jeg tror kanskje at vi av og til tror at de kan 
være litt sanne. At Gud er en som er nær 
når vi er «flinke» kristne, når vi ber nok, går 
nok på bedehuset eller i kirka. At hvis vi 
bare gjør alt riktig, vil livet vårt bli perfekt. 
Heldigvis forteller bibelen oss noe annet. 

Peter var en av Jesu 12 disipler, faktisk 

var han en av de som var aller nærmest Jesus, 
sammen med Jakob og Johannes. Jeg tenker jo 
at om man er så nær Jesus så kan man ikke 
gjøre mye feil. Da har man jo fasiten på hvordan 
man skal leve rett foran seg hver eneste dag! 
Men Peter viser oss noe helt annet. Peter går 
skikkelig på trynet foran Jesus, flere ganger. 
Han var faktisk en som nektet for at han trodde 
på Jesus rett før Jesus blir stilt for retten og 
dømt til å dø på et kors. Hele tre ganger sier 
han at han ikke kjenner Jesus. Hæ? Peter, han 
som hadde opplevd så mye med Jesus? Tomas 
var en annen av Jesu disipler. Tomas tvilte 
faktisk på at Jesus hadde stått opp igjen etter 
døden på korset. Han trengte bevis sa han, og 
det fikk han. Han fikk møte Jesus etter han stod 
opp og kjente på naglemerkene i hånden.  
Poenget med å fortelle om Peter og Tomas er å 
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vise at selv de som kjente Jesus veldig 
godt, gjorde de dumme ting. De fiksa 
ikke alltid livet, de levde ikke perfekte 
liv selv om de var Jesu disipler. De var 
mennesker, akkurat som oss, og de 
måtte leve sine liv i en verden som 
både rommer det som er godt og 
det som er vondt. 

Men oppi alt sammen opplevde 
de også å bli sett av Jesus, å bli møtt 
av Jesus, å være nær til Jesus – uansett. 
Gud har aldri lovet oss et liv uten 
ondskap, lidelse og sykdom her på jorda. 
Vi lever i en verden der alt dette finnes, og 
det må vi leve med. Men Gud har lovet å 
være nær oss i alt og gjennom alt. 

I Filipperne 4,5-7 står det så fint: «La alle 
mennesker få merke at dere er vennlige. 
Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe! 
Men legg alt dere har på hjertet, fram for 
Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds 
fred, som overgår all forstand, skal bevare 
deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.»

Gud er nær! Vi trenger ikke bekymre oss, 
Gud er nær. Gud har omsorg for oss i denne 

verden, uansett om vi opplever at livet er 
godt, vondt eller sånn helt midt på treet. 
Det handler ikke om å tro nok, det handler 
ikke om å gjøre alt riktig. Det handler om å 
la Gud få være Herre i livet vårt, og la han få 
være nær oss gjennom alt og i alt.

Spørsmål til refleksjon

1. Har du noen gang opplevd at Gud var 
nær på en spesiell måte? Hvordan?

2. Er det ting i livet er du bekymret for? 
Hva?

3. Hva kan vi gjøre om vi er bekymret? 
(Tips; les Fil 4, 5-7 en gang til)

Mission Possible

Skriv ned en ting du synes er vanskelig, 
og be spesielt for det fram til neste 
samling  

«Ukas helt»

Astrid Uhrenholt Jacobsen er en kjent 
norsk langrennsløper som alltid har vært 
åpen om troen sin.  Under en sykkel- 
trening i 2009 falt hun veldig stygt. Hun 
brakk ryggen, albuen og kjeven og 
legene var usikre på om hun noen gang 
kom til å gå på ski igjen. Mot alle odds 
kom hun tilbake og hun sa følgende om 
hva troen betydde i denne tiden: «Det 
var en trygghet i at jeg tror på Gud, og at 
jeg følte at han så meg, selv om jeg var så 
liten. Jeg var helt hjelpeløs, på mange 
måter. Likevel var jeg ikke ubetydelig, for 
det var noen som så etter meg.»
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Bønn

Kjære Jesus, takk for at du er nær uansett 
hvordan vi har det. Hjelp oss å se hvor-
dan du er nær mennesker hver eneste 
dag. Amen.

Spør om bønneemner i fellesskap. 

Forslag til bønnepraksis:
•  La barna legge fra seg bønnene sine hos Gud
 ved å legge en stein ved et kors.
•  Forklar de at det vi bærer på av tunge ting
 kan vi få legge hos Gud.

Sangforslag

«Vær meg nær å Gud»
«Nærmere» (Oslo Soul Children) 
«Aldri går du fra meg» (IMPULS)
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Bibel: Luk 1. 37 

Gud er allmektig4
Hensikt med samlingen

Denne samlingen har som mål å formidle 
Guds allmektighet. Vi skal se hva det betyr 
det at Gud er allmektig, og hva betyr det 
for våre liv at Gud skapte oss med fri vilje.

Gud er allmektig, men han har ikke full 
kontroll. Hæ? Gud er allmektig, men han 
har ikke kontroll over oss mennesker. Hæ? 
Har ikke Gud full kontroll sa du? 

Da Gud skapte mennesket, ga han oss 
fri vilje. Gud ønsket ikke å skape roboter 
som ble tvunget til å elske han. Derfor 
skapte Gud oss med en fri vilje og med 
ansvar for egne handlinger. Gud er altså 
allmektig, men ønsker ikke å bruke makt 
over oss mennesker. Den friheten Gud har 
gitt oss, gir oss frihet til å gjøre, eller ikke 
gjøre det Gud vil.

Gud mente aldri at vi skulle sette oss 
ned og be og vente på at Gud skulle gjøre 
store ting foran øynene på oss – selv om 
det absolutt er mulig, og skjer det også. 
«Ingenting er umulig for Gud», står det i 
bibelen, og det er sant. Likevel ønsker også 

Icebreaker

Kongen befaler:  
En person er konge og bestemmer hva 
som skal gjøres. Dersom kongen sier 
«kongen befaler hopp», så må alle 
deltakerne hoppe. De som ikke gjør det 
er ute av leken. Hvis kongen derimot ikke 
sier «kongen befaler» først, men bare sier 
«hopp», skal kommandoen ikke utføres. 
Den som gjør det er ute av leken. Den 
(eller de) som står igjen til slutt vinner og 
får være konge i neste runde

Andakt: Har ikke Gud full kontroll?

Gud at vi skal bruke det vi har fått av han ut i 
verden – Gud arbeider nemlig gjennom våre 
hender og ord. 

Det er lett å tvile på at Gud er allmektig når 
man ser seg rundt i den verden vi lever i. 
«Hvorfor griper ikke Gud inn?», spør mange. 
Svaret er ganske enkelt og likevel så vanskelig. 
Siden vi mennesker har fri vilje tar vi både gode 
og dårlige valg. Her på jorden får vi se deler av 
Guds vilje, men ikke slik det skal være i himme-
len. Gud lover oss ikke et liv uten synd, sykdom, 
død, lidelse og død. 

Da Jesus levde på jorden demonstrerte han 
stadig vekk hvordan det skal være i Guds rike. 
Han tilga synd, han helbredet, vekket opp 
døde, mettet de som var sultne, trøstet de som 
hadde det vondt og stillet stormen. Han gav 
oss glimt av hvordan Guds rike skal bli, samti-
dig som han også viste oss at vi allerede har fått 

Mission Accomplished

Hvordan gikk det med oppdraget sist 
gang?
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noe av Guds rike her på jorden. 
Vanskelig? Jeg synes det, men det forklarer 

noen av spørsmålene vi ofte har. Gud er 
allmektig. Gud har skapt oss med fri vilje 

og med ansvar for egne handlinger. 
Det betyr at vi kan få se Guds rike her 
på jorden i form av godhet, rettfer-
dighet, helbredelser, trøst og under, 
men at vi samtidig lever i en verden 
der det finnes ting som ikke er 
godt, der det finnes mennesker 
som ikke gjør godt og der ikke alt 
blir perfekt og slik vi ønsker oss. 

At Gud er allmektig og at vi 
samtidig er skapt med fri vilje utfor-

drer meg og deg til å lese i Bibelen og 
be til Gud. På den måten kan vi se og 

oppdage hva som er Guds vilje for oss og 
hva som er Guds rikes verdier. Da kan vi 
bruke friheten vi har fått til å gjøre Guds 
vilje i verden, og på den måten vise verden 
mer av hvem den allmektige Gud er.

Forslag til spørsmål: 

1. Hvorfor skapte Gud oss med fri vilje?
2. Hvis vi selv bestemmer over livet vårt, 

hvor kan vi finne ut hvordan Gud 
ønsker at vi skal leve?

3. Hvordan kan vi være «arbeidere» for 
Gud i verden?

Sangforslag

«Velkommen» (David Andre Østby)

Mission Possible

Gjør noe godt mot en venn. På den 
måten viser du Guds gode vilje i verden. 

«Ukas helt»

Jürgen Klopp er Liverpools nåværende 
trener (2017). Han er en dyktig trener med 
klare mål og ambisjoner for topplaget 
Liverpool, likevel sier han like tydelig «Jeg 
tror det finnes en Gud som elsker oss 
mennesker akkurat slik vi er, med alle våre 
feil, og det er derfor jeg tror at han også 
elsker fotball. Men vi er nødt til å score 
våre egne mål.» Jürgen Klopp er tydelig 
på at han tror på Jesus, og ofte får han 
muligheten til å fortelle om troen i inter-
vjuer selv om han ikke legger opp til det 
selv. Han er også tydelig på at å være 
kristen trener ikke gjør at Liverpool alltid 
vinner fotballkamper, men at han tror Gud 
er med han både på gode og dårlige 
arbeidsdager på fotballbanen. Tenk så 
kult! En toppfotballtrener som frimodig 
forteller om Jesus til andre!
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Bønn

Kjære Gud, takk for at du er en allmektig 
gud. Hjelp oss å leve etter din vilje. Amen

Spør om bønneemner i fellesskap. 

Forslag til bønnepraksis:
Popcornbønn.

•  Du som leder forklarer at dere nå skal be og
  takke til Gud.
•  Sitt i ring og hold hverandre i hendene.
 Du som leder kan begynne å be høyt, når du
 er ferdig å be klemmer du i hånden til en av
 de ved siden av deg, da er det hans/hennes
 tur til å be. Om de ikke vil be høyt klemmer
 de bare i hånden ved siden av.
•  Slik går det rundt i ringen til dere har
 kommet rundt.



16    Bibelifokus: Guds rike  |  5.–7. trinn

Bibel: Joh 13, 4-17

5
Hensikt med samlingen

Denne samlingen har som mål å formidle 
at vi har et oppdrag her på jorden mens vi 
venter på at Jesus kommer igjen. Vi er ikke 
skapt til å sitte å vente på at Guds rike skal 
bli fullkomment, vi er skapt til å tjene hver-
andre og fortelle om Jesus til andre 
mennesker.

Icebreaker

Troll og stein. To eller tre er troll (se an 
hvor mange barn det er) og blir merket 
med skjerf eller lue. Alle de andre løper 
fritt rundt i lekefeltet. De som trollene 
berører, må sitte ned på huk (blir til 
stein). De blir befridd når en av de andre 
tar på dem. Trollene prøver å gjøre alle om 
til steiner mens de andre forsøker å 
komme unna trollene og redde dem som 
er forsteinet.

Andakt: Vi er Jesu kropp

Mission Accomplished

Hvordan gikk det med oppdraget sist 
gang?

«Meg er gitt all makt i himmel og på jord. 
Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til 
disipler, idet dere døper dem til Faderens 
og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og 
lærer dem å holde alt det jeg har befalt 
dere. Og se, jeg er med dere alle dager 
inntil verdens ende.»

Dette kalles misjonsbefalingen. Misjons-
befalingen var starten på verdens aller 
største bevegelse i dag og vi er en del av 
den! «Mens vi venter», er overskriften. 
Ordet vente kan være litt skummelt å bruke 
i denne sammenhengen. Hva betyr det å 
vente? Betyr det å sitte stille og vente, sånn 
som vi gjør når vi venter på å komme inn til 
tannlegen? Betyr det å sitte og vente i bilen 
på en lang kjøretur, helt stille, kanskje litt 
kjedelig, trøttende? 

Nei, her snakker vi på om å aktivt vente 

på at Guds Rike skal bli fullstendig – altså at 
Jesus skal komme igjen – vi snakker om å vente 
på denne verdens ende. Og da har Jesus gitt 
oss et oppdrag, mens vi venter; Vi skal ut og 
gjøre alle folkeslag til disipler og lære de det 
som Jesus fortalte da han gikk omkring på 
jorda. Det er ikke småtteri vi snakker om her, 
det er store greier og jeg og du skal få være 
med på det.

Det handler egentlig om å være en disippel. 
Det handler om å vise mennesker rundt oss 
hvem Jesus er, gjennom ord og ikke minst 
gjennom handling. Det handler om å vise Guds 
rikes verdier for familie, venner, naboer, klasse-
kamerater og andre som vi møter. Vi skal leve et 
liv med Jesus UT i verden. 
 Altfor ofte tror jeg vi tenker at misjonsbefa-
lingen mest handler om at vi må fortelle andre 
om Jesus med stemmen vår. Det er en god 

Mens vi venter 
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måte det også, men Jesus er veldig 
ofte mer opptatt av hva vi gjør, enn 
hva vi sier. 

Rett før Jesus blir tatt til fange, 
stilt for retten og korsfestet i 
påsken, gjør Jesus noe radikalt i 
møte med disiplene. Let opp Joh 
13, 4-17 og les hele teksten.

Hva er det som skjer her? Da 
Jesus levde, var det vanlig å gå med 
sandaler utendørs for så å ta de av 
når de kom inn. Føttene kunne være 
støvete og skitne og det var vanlig at 
tjenerne vasket føttene til de som kom på 
besøk før de spiste mat – nesten som vi 
vasker hendene våre før vi skal spise. Det at 
Jesus insisterer på å ta fotvasken på disip- 
lene denne kvelden forbauser disiplene, 
det kan nesten virke som om de blir litt 
frustrerte. Det var jo ikke slik de tenkte det 
skulle være, de var ikke verdige at Jesus 
skulle vaske DERES føtter! Jesus ønsket å 
tjene disiplene og med det være et forbilde 
for hvordan disiplene selv skulle tjene 
andre mennesker. Jesus satte et eksempel 
da som også gjelder for oss som lever i dag. 

Å vente på at Jesus skal komme igjen, 
på at Guds rike skal bli fullkomment, 
handler ikke om å sitte i ro og vente. Gud 
har skapt oss til å bruke våre evner og 

gaver, våre hender og føtter ut i verden. Som 
Guds barn har vi fått et oppdrag i å fortelle 
andre om Jesus, ikke bare med ord, men like 
mye og kanskje mer i handlinger. Det er ikke 
alltid like lett fordi det krever litt av oss. Av 
og til kan det kreve mye også. Men Jesus sier 
en viktig ting til slutt i misjonsbefalingen «se, 
jeg er med dere alle dager inntil verdens 
ende». Vi går ikke alene, vi har alltid Jesus 
med oss når vi skal fortelle andre om Guds 
rike.

Forslag til spørsmål: 

1. Har du noen gang fortalt om Jesus til 
andre? Hvordan var det?

2. Hvorfor kan vi si at alle kristne er 
misjonærer?

3. Hvorfor var det viktig for Jesus å vaske 
disiplenes føtter?

Sangforslag

«Det betyr langt mer» (Jarle Waldemar)
«Let the love flow» (Oslo Soul Children)

Mission Possible

Skriv ned 3 ting du kan gjøre for å tjene 
andre denne uka (hjelpe foreldre/søsken/
venner).
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Bønn

Kjære Jesus, takk for at du viste oss 
hvordan vi skal være mot hverandre. 
Hjelp oss å gjøre det som er godt. Amen.

Spør om bønneemner i fellesskap. 

Forslag til bønnepraksis:
• La barna skrive ned noe de angrer på at de   
 har gjort.
• Be sammen for lappene i fellesskap.

«Ukas helt»

William Booth var en gutt fra England 
som levde i en velstående familie. Mens 
han enda var barn, gikk det plutselig 
dårlig med farens forretninger og famili-
en fikk dårlig økonomi. William måtte i 
stedet for å gå på skole, begynne å 
jobbe. 15 år gammel ble han kristen, og 
han bestemte seg da at Gud skulle få 
«hele han». Han fikk raskt et hjerte for de 
svakeste i samfunnet. Han skjønte at han 
måtte gi mennesker mat, trygghet, en 
seng å sove i og litt stell før man kunne 
begynne å fortelle om Jesus. Han ble 
veldig engasjert i sosiale forhold i sam-
funnet og endte med å starte opp en stor 
bevegelse vi i dag kjenner som Frelsesar-
meen. Han skjønte at som kristne må vi 
tjene hverandre og hjelpe hverandre – 
det er en del av oppdraget.
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Bibel: Rom 8. 31+38–39

Gud er urokkelig 6
Hensikt med samlingen

Denne samlingen har som mål å formidle 
at det går an å være trygg på at Guds kjær-
lighet står fast og er tilgjengelig alltid.

Har du lest brevet Paulus skrev til romerne 
noen gang?

Da jeg var rundt 10 år, fikk jeg lov til å 
synge solo i barnekoret jeg var med i. Men 
med soloen fulgte et ekstra oppdrag: Jeg 
skulle lese noen ord fra Bibelen høyt først. 
Det hadde jeg aldri gjort før. Dirigenten 
åpnet Bibelen for meg og ba meg lese det 
som stod i Romerne 8, 31+38-39. La oss 
gjøre det samme her og nå:

«Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss, 
hvem kan da være mot oss?... 
For jeg er viss på at verken død eller liv, 
verken engler eller krefter, 
verken det som nå er eller det som kommer, 
eller noen makt, 

Icebreaker

Kjøp inn «lovehearts»  eller små kjærlig- 
heter på pinne og del ut rett før andakten. 
Varer disse «kjærlighetene» hele samlinga? 
Del også ut (helst laminerte) lapper med 
samlingas bibelvers på. Kanskje denne 
kjærligheten varer lengre? 

Andakt: Evig kjærlighet

verken det som er i det høye eller i det dype, 
eller noen annen skapning, 
skal kunne skille oss 
fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre» 

Forstod du det du nettopp hørte? Det gjorde 
ikke jeg den første eller andre gangen, men 
etter at jeg ble voksen, har jeg flere ganger 
takket barnekor-dirigenten min for at hun lot 
meg lese det som jeg har fått erfare og tro er 
sant: 

Guds kjærlighet for meg, deg og alle  
mennesker ER der! Alltid! Konstant! 
 Og INGENTING kan skille oss fra denne 
kjærligheten! 

Mission Accomplished

Hvordan gikk det med oppdraget sist 
gang?
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I Guds rike er Hans kjærlighet ekte, evig 
og uforandret. Uansett hva som møter 

oss, er han der for oss. Det gir oss 
ingen garanti for at livet blir lett og 
enkelt, men vil vi leve sammen med 
Gud, er kjærligheten sterkt tilstede! 
Det kan vi se gjennom de mange 
løftene vi finner i Bibelen, i det 
Jesus gjorde for oss da Han døde 
og stod opp igjen. Gjennom de 

gode menneskene Han sender i vår 
vei. I alt det gode vi får og kan være 

takknemlige for. Også i det som er 
vanskelig er Gud der, elsker oss og 

ønsker å vise oss denne kjærligheten. 
Denne kjærligheten kan vi få leve med i 
Guds rike her på jorden og i et evig  
himmelrike.

Forslag til spørsmål: 

1. Hvem eller hva kan skille oss fra Guds 
kjærlighet?

2. Hvordan kan vi få denne kjærlig-
 heten?
3. Går det an å tvile på dette, og likevel 

være elsket av Gud?

Bønn

Takk kjære Gud, at du og din kjærlighet  
alltid er der for oss!

Hjelp oss å ta imot din kjærlighet og 
gi den videre!Sangforslag

«Jeg er elsket» (Oslo Soul Children)
«Elsket for den jeg er» (Oslo Soul Children)
«Loved» (Oslo Soul Children)
«Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet?» 
(Christer Hultgren)

Spør om bønneemner i fellesskap. 

Forslag til bønnepraksis:
•  La barna tenne et lys mens de ber for seg
 selv eller andre.

Mission Possible

Ta med deg bibelordet og les det for en 
venn, venninne eller noen i familien din. 
Snakk sammen om det etterpå!

«Ukas helt»

Johannes ble kalt «Kjærlighetens apos-
tel» og har skrevet mye om Guds rikes 
kjærlighet i Bibelen. 
 Han kalte seg også «disippelen som 
Jesus hadde kjær» (Joh. 13,23, Joh 20,2 
og 21, 7 +20) 
 Sjekk ut mer av det han skriver om 
Guds kjærlighet!
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