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Noas ark 

 

TROSMÅL Elevene skal se fortellingen om Noas ark og storflommen i lys av 
dåpens sakrament som begynnelsen i på vårt liv i troen på Jesus 
Kristus. 

KUNNSKAPSMÅL Elevene skal ha kjennskap til fortellingen om Noas ark og storflommen, 
1. mos 7,17 – 8,22, og hvordan denne fortellingen kan sees i lys av 
dåpens sakrament i Kirken.  

EVNEMÅL Elevene skal kunne gjengi fortellingen om arken og storflommen med 
egne ord, og si noe om hvordan denne bibelteksten knytter seg til 
dåpens sakrament i Kirken.  

 

METODER  Fortelling, høytlesning, besøk i kirkerommet og møte presten 

HJELPEMIDLER Klasserommet, kirkerommet, bibelen, prosjektor, arbeidsboken s. 35 – 
37. 

BØNN Korsets tegn, Fader vår og Hill deg Maria 

 

Katekesens forløp 
 

INNLEDNING 
(10 min.) 

 
- Hilse på alle.   
 
- Bønn.  

 
 
- Innlede tema:  
Gud hadde sett at menneskenes ondskap var stor og han ble sint. Han 
ville derfor sende en stor flom over jorden. Men det var noen få 
mennesker som var gode og dem ville han redde, i tillegg til et par av 
hver dyreart. Han sendte Noa et budskap om å bygge en stor ark og at 
han skulle samle et par av hver dyreart i arken før han gikk om bord 
selv, sammen med familien sin. Og så lot Gud det begynne å regne, og 
nå skal vi høre om hvordan det gikk:  
 
Les høyt 1. mos 7, 17 – 8, 22.  
 

 
 

 

UTDYPING 
(20 min.) 

 
Vis et bilde av en barnedåp og av en illustrasjon av Noas ark som seiler 
på vannet mens det regner fra himmelen.  
 
Forklar: I dåpens sakrament i Kirken ser vi blant annet det samme som 

Trinn: 5.   
Tid: 45 min. 
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utspilte seg med Noas ark under storflommen. I dåpens sakrament 
heller presten vann på hodet til den som blir døpt. Dette er et symbol på 
at vi begynner et nytt liv, som er livet i troen på Jesus Kristus. Dette er 
det evige liv, som vil fortsette hos Gud i hans rike, som skal komme i 
det hinsidige. Det gamle livet vårt, som er livet til et syndig menneske 
og en syndig verden, blir vasket bort i dåpens sakrament. Det gamle 
livet vårt blir liksom druknet, akkurat som Gud druknet den syndige 
verden i storflommen som vi har lest om. Det nye livet vi får i dåpen er 
et helt nytt liv i Gud. Det er ikke synlig for vårt øye ennå, men det vil bli 
synlig for oss når Guds rike kommer.  
 

- Gå nå sammen inn i Kirken, der du på forhånd har avtalt å møte 
sognepresten eller en annen prest i menigheten. Husk å minne 
elevene på å gjøre korsets tegn når de går inn i kirken, samt at 
de går stille inn og viser respekt. Presten skal nå vise dere 
døpefonten og fortelle om hvordan han forretter dåpens 
sakrament, samt kort om hva betydningen av dette sakramentet 
er. Deretter går dere tilbake til klasserommet, og gjør kors tegnet 
på vei ut av kriken også. Husk å minne elevene om dette.  

 
 

ELEVOPPGAVER 
(10 min.) 
 

 
Elevene skal jobbe individuelt med oppgavene på s. 35 – 36 i 
arbeidsboken. Det skal være arbeidsro. Gå rundt og hør om noen 
trenger hjelp med dette.  
 

 
 

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

  
- La elvene gjengi med egne ord fortellingen om Noas ark og 

storflommen, samt si noe om hvordan denne fortellingen knytter 
seg til dåpens sakrament i kirken.  

 

BØNN 

/AVSLUTNING 
Avslutt gjerne timen med å stå i ring og be en Fader vår og Hill 
deg Maria sammen. 

 
 
 

  

 


