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HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER!
Tusen hjertelig takk for at du vil være med på å gi det største til de minste. Høstens tema
er ”Kjenner du Jesus?”. Her er målet å vise barna at Bibelen er sann. Gud har skapt alt og
Han har en plan om hvordan vi mennesker kan komme og leve sammen med Ham i
himmelen. Dette fordi Jesus har vært i all evighet og kommer til å være i all evighet.
Med stor fare for å gjenta meg selv, så sier jeg det igjen: trekk gjerne barna inn i både
forberedelsene og gjennomføringene av de ulike samlingene. Dette kan bidra til å skape
både stemning, engasjement og forventninger for, til og fra barna.
Håper også dere benytter dere av leirminnebøkene på leir. Lær barna å bruke disse
bøkene, og til å benytte seg av den både under og etter leiren.
Dette opplegget er en revidert, og noe tilpasset, utgave av et tidligere samarbeid med
NLM-UNG. Opplegget er opphavlig skrevet for to bibeltimer og en kveldssamling.
Kveldssamlingen er det letteste og beste å kutte eller utvide, alt etter hvilke behov som
melder seg.
Det er blitt laget gruppe opplegg til hver bibeltime. For de eldste barna bør oppgavene
kopieres opp og deles ut, mens for de yngste kan den gjerne bli gjort i fellesskap. Under
gruppeoppgavene: La barna komme med sine egne tanker! Hjelp dem til å sette ord på
opplevelser og tanker, og til å forstå hverandre.
Illustrasjoner blir begrenset av copyrighter til å kunne bli lagt med som vedlegg her. Men
slike ressurser er å finne i:
- fargeleggingsbøker
- på nettsider (f.eks.: http://christiananswers.net/norwegian/kids/clr-indx-n.html)
- barnebøker
- barnebibler
Bruk gjerne tid på å finne noen gode illustrasjoner, det kan være en betydelig støtte til
arbeidet ditt. Husk også å alltid selv arbeidet med stoffet, og gjør det til ditt eget. Det
utgjør en stor forskjell for barna som skal høre på.
Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål eller synspunkter! ☺ Konstruktive
tilbakemeldinger vil bare kunne bedre de neste bibeltimeoppleggene.
Mvh
Ingrid Kvam Steinshamn
-barnekonsulentImF-UNG
E-mail: i.steinshamn@imf.no
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1. bibeltime

Jesus – fra evighet
Hovedtekst: Johannes 1, 1-5 og 9-14
Minneord: Johannes 1, 3
Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til.
Mål for samlingen:
- Jesus har vært fra evighet og tok del i skapelsen
- Gud har virket gjennom historien
- Bibelen er sann
Hjelpemidler:
• Let på Newton sine hjemmesider (gode illustrasjoner)
Innhold:
Noe må alltid ha vært, fra evighet. Noen hevder der er gasser etc. Andre mener at det må
ha vært en høyere makt som står bak. Bibelen sier at det er Gud som skapte alle ting, og
alltid har vært. Mange mener det er for utrolig til å kunne være sant. Men det er faktisk de
som tror at tingene har utviklet seg helt av seg selv til det de er i dag, som må ha en mye
større tro enn vi som mener at Gud har gjort det.
Heb 11,3
Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord, så det en kan se, ikke er blitt til av
det synlige.
Det går an å trekke frem eksempler på det fantastiske skaperverket. For eksempel
følelser, to kjønn, DNA molekyler, edderkoppens spindelvev osv. Det kan også være lurt å
ta med fakta fra naturen, dersom barna ikke er for små. For eksempel fotosyntese: der de
grønne plantene i havet (plankton) og på land omdanner avfallstoffer (CO2) til livgivende
oksygen (O2). Det er nok planter og nok hav til at mennesker og dyr kan puste og leve
godt. Jorden ligger akkurat så langt borte fra solen at temperaturen er passelig å leve i.
De andre plantene er enten for nært eller for langt borte, så det blir altfor varmt eller
altfor kaldt til å kunne være der. Vann er tyngst ved 4 ºC. Det vil si at dersom et vann
fryser vil det være levelig temperatur for fisk og andre sjødyr til å leve nær bunnen. Det er
månen som styrer flo og fjære. Dersom den ikke hadde hatt den plasseringen som den
har, ville store landområder blitt oversvømt flere ganger om dagen. Alle ting er skapt så
uendelig godt og passer så fint til hverandre.
Bibelen forteller videre hva som skjedde i historien. Den forteller om personer og steder
som var for mange tusen år siden. Byer som Ur i Kaldea, der Bibelen forteller at Abraham
var, har arkeologer funnet utgravninger. Jo mer de arbeider tilbake i tid, ser de at det som
Bibelen sier er sant.
Bibelen forteller også hva som skal skje i fremtiden. Mange ting som ble skrevet for flere
tusen år siden har allerede hendt. Vi kaller de som fikk beskjed av Gud hva som skulle skje
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og hva de skulle skrive/si til folket for profeter. Forklar hva profeti er. Det som skjedde før
år 0, står i det gamle testamentet (GT). Det som står i det nye testamentet (NT) skjedde
etter år 0.
Så hendte det noe i historien. Jesus ble født. Hele vår tidsregning blir regnet fra før eller
etter han ble født. Alle som har tilgang på historiske fakta, vet at han har levd. Via de
samme historiske kildene vet vi at Julius Cesar og andre kjente personer fra historien har
levd. Bibelens bøker har skrevet mest om Jesus. Men det finnes også andre som har
skrevet om han (blant annet Josefus).
Vi skal nå se på hva Bibelen sier om Jesus:
•
•

Han ble født. Gå raskt igjennom Luk 1,27-38. Understrek at unnfangelsen skjedde
ved DHÅ (må også kjapt fortelle at det er en del av Guddommen).
Gud er Jesu far. Dette vil for de fleste være kjent stoff, og en kan gå fort igjennom
juleevangeliet i Lukas 2. Understrek at det er nøye tidfestet i historien til andre
historiske personer.

Så kan det vises til at Jesus og familien måtte flykte og leve som flyktninger, og at vi
treffer Jesus igjen i en liten episode som 12 år gammel gutt (Luk. 2,41-52). Nesten gang vi
treffer Jesus igjen er han en voksen mann som gjør sitt første under.
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Kveldsandakt

Jesus - til evighet
Hovedtekst: 2. Peter 3:18
Mål:
- Jesus vant over døden og lever evig sammen med sine.
Hjelpemidler:
- finn noen bilder/illustrasjoner fra en barnebok og scann inn på ppt eller lysark.
- vis små, utvalgte filmklipp fra påskefortellingen (f.eks. Miraklenes tid, Jesus fra
Nasaret, Storykeepers osv)
Innhold:
Gå fort gjennom påsken. Vent med å forklare hvorfor Jesus måtte gjøre det, da dette skal
komme frem i 2. bibeltime. Hovedsaken akkurat nå er å få frem faktaopplysningene.
Hvilket av evangeliene du velger er det samme, men det er henvist til Johannes tidligere.
Så kan du gå til Apgj. 1, der Jesus farer opp til himmelen. Fortell hva som hendte og si litt
om hva han bad dem gjøre.
I Apgj. 4,1-22 ser vi hva de redde disiplene gjorde etter at de hadde sett den oppstandene
Jesus og hadde fått del i DHÅ. Nevn kort DHÅ’s oppgave (Joh. 1,8 og 13-14). Alle som tror
på Jesus har fått DHÅ (Rom 8,9).
Sammenlign med de redde disiplene som stengte seg inne (Joh. 20,19). Det finnes mange
andre eksempler på at livet har forandret seg for de som har møtt Jesus. Spørsmålet er
om noen hadde vært villige til å dø for en løgn. Om det aller viktigste i livet, ja alt, skulle
bli basert å en løgn? Det er ikke mange mennesker som er interessert i det. Vi leter alle
etter sannheten!
Understrek at disiplene ga livet sitt pga at de hadde sett den oppstandne. De VISSTE at
han eksisterte!! De var overbevist!
1 Kor 15 er et fint kapittel og trekke frem videre. Her ser en at det var mange som hadde
møtt den oppstandne og det blir understreket at de fleste lever ennå, så det var jo bare å
gå og slå av en prat med dem. Det finnes også mennesker i dag som har både sett og
opplevd overbevisende og konkrete ting med Jesus. De er også overbevist….gå å ta deg
en prat med dem.
Jesus er nå i himmelen, der han vil være for alltid. Men Jesus skal også komme tilbake til
jorden. Apgj 1,11 ”Han skal hente sine og de skal være sammen i all evighet”.
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2. bibeltime

Kjenner du Jesus?
Hovedtekst: Johannes 3,16 (1. Kor 15,8)
Minneord: Johannes 3:16
For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror
på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.
Mål:
- Jesus tok straffen for våre synder på seg
Hjelpemiddel:
- vis gjerne klipp fra en film
- redningsbøyle - (livredder på sjøen)
- fallskjerm - (kan godt illustreres med dukke)
- lys og papirbit
Innhold:
Etter at Gud hadde skapt verden skjedde det noe forferdelig. Mennesket ble lokket av
Satan til å gjøre imot det som Gud sa. Gud hadde skapt mennesket med en fri vilje slik at
mennesket skulle velge selv å følge Gud eller ikke.
Gå kort igjennom syndefallet. Resultatet ble at Gud, som er Hellig, ikke lenger kunne være
sammen med mennesket. Det onde fikk makten på jorden, og det kan vi finne mange
eksempler på også i dag.
Mennesket har en sjel som skal leve evig. Gud hadde tenkt at mennesket skulle leve i bare
godhet for alltid. Det fantes en måte å få vinne over det onde. Det var at ett menneske
kunne leve det perfekte liv som ingen andre mennesker klarer (Rom 5).
Jesus klarte å leve et slikt liv. Helt uten synd. Han passer inn i Guds himmel, den eneste
som passer inn. En himmel der det bare skal være godt, ingen gråt og ingen sorg. Det
mennesket som har falt i en eneste synd passer ikke inn i himmelen.
Fortell hva synd er. Synd er å bomme på målet. Synd er å ikke følge Guds vilje. Konkretiser
synd slik at barna forstår hva det er (ti bud med stjeling, misunnelse, baktaling, lyging og
annet).
Snakk litt om hvordan det er i himmelen (Johannes 20, 3-5). Vi som er mennesker passer
ikke inn. Skulle Gud slippe oss inn ville vi ha ødelagt himmelen. Da ville det ikke bare ha
vært godt å være der… Så derfor må Gud stenge ute de som ikke er syndefri. Det er vårt
aller største problem.
Vis et eksempel ved et flammende lys som brenner opp en papirbit. Dersom flammen ikke
skal brenne opp den tørre papirbiten er det ikke lenger en flamme. Selv om vi synes
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flammen er urettferdig som brenner opp papiret, må den gjøre det. Prøv å forklare dette
som Guds hellighet.
Jesus passer i himmelen og han har et forslag til alle mennesker: Bytt plass med meg! Når
Jesus døde på korset tok han med seg alle verden synd, ja alt som var gjort og alt som
kom til å bli gjort – derfor også min og din synd.
En dag skal alle mennesker møte Gud (Fil 2,9-11)
De som er syndefri slipper inn i himmelen – Men hvilket menneske som lever eller har levd
er syndfri?
Så da passer jo bare Jesus inn der da?! Men hva var forslaget? Jo, å bytte plass. De som
tror på Jesus skal få hans plass i himmelen. For de som lar Jesus møte Gud istedenfor seg,
de har gjort opp for alle sin synd, for Jesus døde jo for dem på korset (Joh 3,16)
Trekk gjerne frem illustrasjonene med redningsbøyen og fallskjermen. Det er stor forskjell
på å hoppe ned fra høyder med eller uten fallskjerm, akkurat som det er kanskje enda
større forskjell på å leve livet med eller uten Jesus.

1. Kor 15,8 Derfor er det viktig å kjenne Jesus.
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Gruppeoppgave

1. bibeltime

Ha med Bibel el NT

1. Samtale:
Snakk sammen om Jesus liv

-

hva er rart

-

spennende

-

skummelt

-

teit/dumt

vanskelig å forstå

- morsomt
- tøft
-

trist
osv

2. Utfordring:
Under står det oppført 4 hendelser og 4 bibelvers. Hvilke hører sammen?

Født

Matteus 28, 1-6

Første under

Johannes 19, 18

Helbredet

Apostlenes gjerninger 1, 8-9

Sammen med

Johannes 19, 30
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Gruppeoppgave

2. bibeltime

Ha med Bibel

1. Samtale:
Snakk sammen om at Bibelen er sann!
- hvordan kan vi vite det?
- er det andre kilder som også forteller om det samme Bibelen forteller om?
- hva med det vi ikke kan vite helt sikkert?

2. Utfordring:
Det gamle Testamentet (GT) i Bibelen ble skrevet før Jesus ble født. Likevel kan vi flere
steder i GT lese om Jesus. Disse stedene/bibelversene kaller vi profetier. I denne
oppgaven skal du lese en profeti fra GT og finne hvor i Det nye Testamentet (NT) det
virkelig skjedde med Jesus det som er skrevet i GT.

Jesaja 7, 14b

fra NT: _______________________

”Se, en jomfru skal bli med barn, hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel”.

Sakarja 9,9

fra NT: _______________________

”Rop med fryd, Sions datter! Rop høyt, Jerusalems datter! Se, din konge* kommer til deg.
Rettferdig er han og full av frelse, saktmodig er han og rir på et esel, på den unge
eselfolen”.

Jesaja 53,7

fra NT: _______________________

”Han ble mishandlet, og han ble plaget, men han opplot ikke sin munn, lik et lam som
føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det. Han opplot ikke sin
munn”.

Salme 22,19

fra NT: _______________________

”De deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kjortel”.

Jesaja 53,9

fra NT: _______________________

”De gav ham hans grav blant ugudelige, men hos en rik var han i sin død, fordi han ingen
urett hadde gjort, og det ikke var svik i hans munn”.

Finn hvilke vers fra GT og NT som handler om det samme:

Matteus 26,63
Johannes 19,24
Matteus 21,1-10

Matteus 1,23
Matteus 27,57-60
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