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GUD SNAKKER TIL OSS NÅR VI BER 

 

TROSMÅL Barnet ønsker å be for å lytte til Guds ord og erfarer at Gud 
snakker til det. 

KUNNSKAPSMÅL Barnet vet om forskjellige måter å be på: takke, lovprise, synge, 
be om unnskyldning. 

EVNEMÅL Barnet kan be til Gud med egne ord. 

 

METODER Bibellesning, samtale, sang 

HJELPEMIDLER  

BØNN Med egne ord.  

 

Katekesens forløp 

Innledning 
(10 min.) 

Bibeltekst 
Les bibelteksten fra Matt 7,7-11. 

Forklaring 
Snakk med barna om teksten, og poengter at å be, banke på 
og lete, alt handler om det samme, nemlig bønn.   

Poeng 
På samme måte som Jesus forteller oss om forskjellige måter 
vi kan be om noe på, sånn er det også når vi ber til Gud; at vi 
kan be på forskjellige måter. Det er heller ikke alltid sånn at 
når vi ber til Gud, så ber vi om noe. 
 

UTDYPING 
(10 min.) 

Samtale 
Innled en samtale om hva vi pleier å gjøre når vi er i kirken på 
søndager. Få barna til å komme med eksempler og forklar at 
det vi gjør er egentlig forskjellige måter å be på; i 
begynnelsen av messen ber vi Gud om unnskyldning for gale 
ting vi har gjort. I løpet av messen takker vi Gud for alt han 
har gjort for oss. Vi synger og lovpriser osv. 

Poeng 
Avslutt med et annet poeng, nemlig at når vi ber bruker vi tid 
til Gud og da snakker også han til oss, og det er ennå 
viktigere. Tenk deg, Gud snakker til oss!  

 
 

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

Aktivitet 
Vi takker. Barna setter seg i ring sammen med kateketen. 
Barnet skal tenke på hva det er glad i og som det kan takke 
Gud for. Alle får anledning til å si noe, og man kan ta flere 
runder. 
Når alle har fått si noe hjelper kateketen dem til å formulere 
en takkebønn: Gud jeg takker for mamma og pappa, ….for 
lillesøsteren min, …for at jeg kan gå på fotball osv.  

Poeng  
Barnet skal lære å uttrykke takknemlighet gjennom bønn og å 
be med egne ord.  

Sang 
Som avslutning på aktiviteten kan man sammen synge en 
sang som  

  

 


