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GUD SNAKKER TIL OSS GJENNOM MENNESKER 

 

TROSMÅL Barnet er bevisst at Gud snakker til oss gjennom skaperverket, alt 
han har skapt, og særlig gjennom mennesker. 

KUNNSKAPSMÅL Barnet vet at ved å lytte til andre mennesker, kan vi høre Guds 
ord, særlig når mennesket gjennom ord og handling gjør Guds 
vilje. 

EVNEMÅL Barnet kan nevne hvilke personer i deres eget liv Gud snakker 
gjennom. 

 

METODER Sang. Lek. Aktivitet. Samtale. Bibelfortelling. Tegning. 

HJELPEMIDLER Video med sang. Utskrifter av tegneark. 

BØNN Alt er skapt av deg, å Gud 

 

Katekesens forløp 
 

INNLEDNING 
(10 min.) 

Velkommen.  
Kateketen innleder katekesen med å ønske velkommen og 
invitere til bønn.  

Bønn 
Som innledende bønn til katekesen kan man begynne med 
sangen «Alt er skapt av deg, å Gud» (se Blilys).  

 
Lek 1 

Som første lek kan man repetere hviskeleken, som barna 
husker fra første katekese (se Blilys).  

Poeng 
Kateketen minner barna på før, under eller etter leken hva 
som er poenget, at ord og tale er veldig viktig for oss 
mennesker. Forrige måned lærte vi at Gud snakker til oss, 
spesielt i Bibelen og i Bibelen. I dag skal vi lære at han også 
snakker til oss på andre måter, og spesielt gjennom 
mennesker og når vi ber.  
 

UTDYPING 
(10 min.) 

Aktivitet – Hvordan kan jeg fortelle det? 
Kateketen forklarerer og gjennomfører aktivitet «Hvordan kan 
jeg fortelle det?» (se Blilys) sammen med barna.  

Trinn: 2  
Tid: 45 min. 
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GUDS KALL 
(20 min.) 

Samtale 
Etter å ha reflektert sammen med barna om at Gud prøver å 
snakke til oss på forskjellige måter, tar kateketen opp 
hovedtemaet for katekesen, at Gud også velger mennesker 
som skal snakke til oss for ham og om ham. Kateketen kan 
her la barna selv komme med forslag: foreldrene, kateketen, 
presten, andre i familien osv. 

Poeng 
Det er likevel ikke først og fremst når våre foreldre forteller 
oss hva vi skal gjøre, at Guds snakker til oss gjennom dem, 
men når de selv gjør gode ting for oss, for våre søsken, for 
andre mennesker. Da viser de oss at Gud er god og at vi skal 
være gode mot hverandre. Det er likevel ingen som har fortalt 
oss mer, eller vist oss på en bedre måte at Gud er glad i oss 
enn Jesus Kristus.  

Bibelfortelling 
Kateketen presenterer bibelfortellingen om Jesus og den 
døve (se Blilys) enten ved opplesing eller gjenfortelling.  

Poeng 
Alle så at det Jesus gjorde var godt. Her er det også et poeng 
at Jesus åpnet den døves ører og munn, slik at han kunne 
høre Jesus snakke og også for at han kunne fortelle andre 
om Jesus. Det var jo umulig å ikke snakke om noen som var 
så fantastisk som Jesus.  

Tegning 
 (se Blilys) 

  

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

 Oppsummer timen slik at målene kommer tydelig frem.  

BØNN 

/AVSLUTNING 
Timen kan avsluttes med at man gjentar sangen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


