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Trinn: 4.
Tid: 45 min.

Faderen vitner om Jesus
TROSMÅL

Elevene skal få en utvidet forståelse av treenighetslæren og den
implikasjonen denne har for vår tro på Jesus Kristus som Guds Sønn

KUNNSKAPSMÅL

Elevene skal kjenne til evangelienes beretning om Jesu dåp i
Jordanelven, da Faderen tilkjennegav at han er hans sønn og han ble
dermed initiert til sitt virke som omreisende forkynner.

EVNEMÅL

Elevene skal kunne gjengi beretningen om Jesu dåp i Jordan, og gi
noen enkle stikkord om betydningen av Jesu dåp, som er at
Treenigheten åpenbarte seg, Gud Faderen tilkjennegav da sin relasjon
til Jesus, samt at Jesus i sin dåp ble initiert til sitt virke.

METODER

Fortelling. Bibeltekst. Bilde.

HJELPEMIDLER

Klasserommet, læreboken s. 19-20, prosjektor, kopimaskin, ark,
fargeblyanter, sang: «Måne og sol».

BØNN

Korstegnet, «Takkebønn til Treenigheten»

Katekesens forløp
INNLEDNING
(10 MIN.)

- Hilse på alle.
- Bønn.
Gjør korsets tegn. I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.
Bønn til Treenigheten:
Lys er Faderen.
Lys av lys er Sønnen.
Ild er Den Hellige Ånd
Kjærlighet er Faderen.
Nåde er Sønnen.
Samfunn er Den Hellige Ånd.
Makt er Faderen.
Visdom er Sønnen.
Godhet er Den hellige Ånd.
Tanke er Faderen.
Ord er Sønnen.
Stemme er Den Hellige Ånd.
Hellige Treenighet, vi tilber deg.
Amen.
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- Innlede tema:
I forrige time lærte vi om Johannes som levde i ødemarken og døpte
folk som ville omvende seg og begynne et nytt og bedre liv. Dåpen de
fikk, ble et symbol på at de startet et nytt kapittel i livet sitt. I dag skal vi
høre om at også Jesus kom ut til Johannes i ødemarken for å la seg
døpe. Det er ikke fordi han hadde levd et syndig liv tidligere. Det var for
at det skulle åpenbares – bli kjent – hvem han virkelig er – at han er
Messias, Guds Sønn. Etter dåpen startet det noe nytt i Jesus sitt liv
også. Han begynte da å reise rundt i landet, forkynne og samle seg
disipler. Han møtte mange vanlige mennesker på sin vei som håpet og
trodde på ham som Guds Sønn. Jesus gjorde mirakler for dem som
trengte det.
Vis frem Bibelen og les opp evangelieteksten Markus 1, 9-11.

UTDYPING
(10 min.)

Bruke et bilde med motiv av Jesus dåp i Jordanelven (på kopi til
elevene eller på prosjektor). Plenumssamtale om hva som skjer på
bildet. Diskuter hvordan Jesus, Gud Faderen og Den Hellige Ånd
fremstår på bildet.

ELEVOPPGAVER
(15 min.)

OPPSUMMERING
(5 min.)

-

Hver elev skal tegne Treenigheten. Del ut ark (og fargeblyanter).
Til slutt viser du frem alle tegningene slik at alle får se de andre
sine. Det er spesielt spennende å se hvordan hver enkelt tenker
seg at Gud Faderen og Den Hellige Ånd ser ut. Poengter gjerne
dette mens du viser frem tegningene.

-

Syng alle tre vers av sangen «Måne og Sol». Del ut teksten til
elevene på kopi eller slå den opp på lerret med prosjektor. (Spill
gjerne av sangen fra CD eller fra nett hvis du ikke er komfortabel
med å være forsanger selv.)

-

La barna fortelle hva de har lært om Jesu dåp og hva den
betydde.
Poengter trosmålet: en utvidet forståelse av treenighetslæren

-

og den implikasjonen denne har for vår tro på Jesus
Kristus som Guds Sønn

BØNN
/AVSLUTNING

Katekeseøkten kan avsluttes med den samme bønnen til
Treenigheten som i innledningen til timen.
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