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Syndfloden 

 

TROSMÅL Elevene skal se at det å ha tro og være lydig mot Gud ved å gjøre gode 
gjerninger, kan ha større mening og betydning for fremtiden enn det vi 
selv er klar over i samtiden. 

  

KUNNSKAPSMÅL Elevene skal kjenne til bibelens fortelling om Noa og syndfloden, 1. mos 
6-7,17), forstått i lys av Kristus og hans forkynnelse av Guds rike. 

EVNEMÅL Elevene skal med egne ord kunne gjengi fortellingen om Noa og 
Syndfloden, 1. mos 6-7, og samtidig si noe om fortellingens budskap for 
oss i lys av Kristus og hans forkynnelse av Guds rike.  

 

METODER Fortelling, arbeidsoppgaver s. 32 – 34, bilder. 

HJELPEMIDLER Klasserommet, bibelen, prosjektor, plakat med tegning av Noas ark, 
sakser, limstifter  

BØNN Korsets tegn, Fader vår og Hill deg Maria  

 

Katekesens forløp 
 

INNLEDNING 
(10 min.) 

 
- Hilse på alle.  
 
- Bønn.  
 
- Innlede tema: 
 
Etter Kain vokste menneskeheten, og den ble stadig større. Dessverre 
fikk ondskapen stor makt i verden, det var mange som levde svært 
syndig. Mange mennesker brydde seg slett ikke om Gud og andre 
mennesker, kun om seg selv og sin egen fornøyelse. De var egoister og 
gjorde mye stygt. Det var ikke godt, og Gud ble både trist og sint over 
det han så, når han tittet ned fra himmelen. Nå skal vi høre fra bibelen 
om hvordan det gikk:  
 
Les høyt 1. mos 6-7, 17.  

 
 

 

UTDYPING  
(10 min.) 

 
Finn og vis frem to bilder for elevene på prosjektor: Det ene bildet skal 
illustrere ondskap og synd på en generell måte. Det andre skal være en 
barnlig illustrasjon av arken som Noa bygde på befaling av Gud. 
Kommenter til bildene at Gud så at menneskenes ondskap var stor, 

Trinn: 5.  
Tid: 45 min. 
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men Noa – som hadde tro på Gud og var et godt menneske – fikk et 
budskap fra Gud om å bygge en stor båt, en ark. Og det gjorde han. 
Han forsto nok da ikke helt hvorfor Gud ville at han skulle bygge arken, 
men han gjorde det fordi han stolte på gud. Han tenkte på at Gud vet 
best og at han hadde en god plan for Noa. 
 
Også den verden vi lever i, og som Jesus kom til, er full av synd og 
ondskap. Når vi ser oss rundt i verden, kan vi se at det ikke er Gud som 
regjerer nå, men en helt annen kraft. Selv om vi heldigvis også kan få 
øye på mye som er godt, som at det finnes mange mennesker som 
hjelper andre og tror på Gud, så finnes altså mange som kun søker sitt 
eget, og maktmennesker slett ikke snakker om Guds vilje for verden, 
men en helt annen vilje.   
 
Men Jesus fortalte oss mye om at en dag skal Gud la sitt rike komme til 
oss med full kraft. Da vil han bekjempe ondskapen og synden som 
regjerer verden i dag og ta det helt bort fra oss. På samme måte som 
Noa og hans familie ble kallet av Gud, fikk budskap fra ham og ble 
reddet – slik er vi også kallet av Gud til være med i hans rike når det 
kommer. Dette har Jesus fortalt oss. I mellomtiden skal vi jobbe så godt 
vi kan med å bygge Guds rike her på jorden, på lignende måte som 
Noa bygde arken.    

 
 

ELEVOPPGAVER 
(15 min.) 
 

-  Elevene skal jobbe individuelt med oppgavene s. 32-34 i 
arbeidsboken.  
- Gi hver elev i oppgave å tegne et av de ville dyrene som skulle være 
med i arken. Elefant, tiger, sjimpanse, beltedyr, isbjørn osv. Du kan 
skrive lapper med hvert dyr og elevene kan trekke en lapp hver. Til slutt 
skal de klippes ut og limes på plakaten med arken som du har laget klar 
på forhånd og hengt opp på veggen.   

 
 

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

 La elvene gjenfortelle med egne ord det dere har lest om Noa og 
syndfloden denne timen, og si noe om fortellingens betydning for oss i 
lys av Kristi forkynnelse om Guds rike som skal komme.   

BØNN 

/AVSLUTNING 
Som avslutning på timen kan dere be Hill deg Maria sammen 
mens dere står i en ring. 

 
 


