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GUD SNAKKER TIL OSS I BIBELEN 

 

TROSMÅL Barnet tror at Bibelen er Guds ord og ønsker å lytte til hva Gud 
sier til det. 

KUNNSKAPSMÅL Barnet vet at Bibelen forteller om Guds kjærlighet til oss 
mennesker og at den viktigste delen av den er Evangeliene. 

EVNEMÅL Barnet kan skille mellom Det gamle og det nye testamentet som 
"før Jesus kom" og "etter at Jesus kom". 

 

METODER Lek. Telefon fra Gud. Samtale. Undersøkelse.  

HJELPEMIDLER Bibel/praktbibel. Barnebibler. 2 mobiltelefoner. (A3-ark   

BØNN Korstegnet. Fribønn. Bibellesning. 

 

Katekesens forløp 
 

INNLEDNING 
(15-25 min.) 

Ønske velkommen til nytt år med katekese.  
Navnerunde.  

Bønn  
Gjør korsets tegn sakte og tydelig. Be en takkebønn til Gud 
for dagen, for foreldre, lærere og alle som passer på oss.    

Innlede tema 
Lek 1: Bli kjent 
Lek 2: Hviskeleken (se Blilys) 

Poeng  
Hviskeleken viser at det av og til kan være vanskelig å lytte, og 
da også vanskelig å fortelle videre det vi har hørt. Her 
introduserer man Bibelen og forteller at det er en bok skrevet 
av mennesker som har forsøkt å lytte til Gud, for å fortelle 
videre det de hørt at Gud har sagt eller gjort. Vis en Bibel, 
helst en stor praktbibel.   

UTDYPING 
(10 min.) 

Telefon fra Gud. Forklaring av Bibelens tilblivelse 
For å illustrere hvordan det har skjedd har man en 
mobilsamtale med en annen kateket/assistent som er utenfor 
rommet. Denne siterer fra bibelen som kateketen gjentar ved å 
si høyt eller skrive ned på et stort ark (for forslag se Blilys).  

Poeng  
Det budskapet Gud ville gi oss gjennom alle menneskene han 
snakket til og gjennom, og som skrev ned Bibelen, er at han er 
glad i oss. Siste sitat er fra Joh. 3,16: Så høyt elsket Gud 
verden… 

Trinn: 1-2  
Tid: 45-60 min. 
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Samtale 
Spørsmål til barna: Hvem er Sønnen, som Gud har sendt? 
Det er Jesus. Guds Sønn. Siden han er Gud, talte Gud 
direkte til oss. Men også det ble hørt av andre og skrevet ned 
til oss. 

Poeng 
Derfor er Bibelen delt inn i to deler. De kalles Det gamle 
testamentet og Det nye testamentet. Alt som er før Jesus, det 
er det gamle, og alt som er etter at Jesus, Guds sønn, kom, 
det er det nye.  

 

GUDS KALL 
(10 min.) 

Undersøkelse 
Barna sitter i par eller i grupper og får utdelt barnebibel. 
Kateket forklarer at dette er en Bibel, og i den finner vi Guds 
ord til oss, slik som vi har hørt. Men også med bilder.  
Barna skal undersøke den på bakgrunn av det kateketen 
angir at de skal finne (ikke alt i ett, men etter hvert som 
kateketen forteller hva). Finn et bilde med: mennesker; dyr; 
blomster; hus; noe spennende/skummelt; Jesus.   

Poeng 
Etter at de har funnet et bilde med Jesus, spør kateketen om 
de husker hvorfor Bibelen er i to deler og hva de heter. 

 

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

- Kateketen oppsummerer kort tre hovedpunkter: 1) Gud har 
snakket til mennesker som har skrevet ned det Gud har sagt 
og gjort. 2) Han sendte sin egen sønn for å snakke direkte til 
oss. 3) I Bibelen kan vi finne alt det Gud ville si oss før Jesus 
kom og da han hadde kommet (altså GT og NT).  

- Poengter trosmålet: Vi tror at Bibelen er Gud ord, og når vi 
lytter til den, snakker Gud til oss. 

 

AVSLUTNING/ 
BØNN 

Katekeseøkten kan avsluttes med at kateketen leser et lite stykke 
fra Bibelen (Hindre dem ikke i å komme til meg! Matt. 19,13-15) 

 
 
 

ANDRE 

AKTIVITETER 
  

 


