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Å STOLE PÅ GUD – DAVID OG GOLIAT 

 

TROSMÅL Barnet ønsker å sette sin lit til Gud og stole på ham, også i 
situasjoner som kan virke vanskelige eller umulige. 

KUNNSKAPSMÅL Barnet kjenner til fortellingen om David og Goliat, og knytter dette 
til sin egen tro. 

EVNEMÅL Barnet kan synge en sang som handler om å stole på Gud. 

 

METODER Bibelfortelling. Sang. Lek. Tegning 

HJELPEMIDLER Barnebibel. Høyttalere. Målebånd. Post-it-lapp el. Steiner(1 til 
hvert barn). Klær for voksne (bukse og genser). Bordtennisball 
(eller annen lett ball). Tegnestifter.  

BØNN Korstegn. Fribønn. Sang. 

 

Katekesens forløp 
 

INNLEDNING 
(10 min.) 

Velkommen 
Kateketen begynner med å hilse på alle og eventuelt si 
velkommen til nye.  

Lek 
Hvis barna fremdeles er usikre på hverandres navn kan man 
innlede med en kort navnelek.  

Bønn 
Kateketen innleder dagen og timen med en takkebønn til 
Gud; for dagen, for muligheten til å møte ham på katekesen, 
for å at alle er sammen på katekese. 

Innledning 
Kateketen innleder temaet for dagen med å fortelle hva det 
skal handle om. I første timen skal det handle om David som 
viser oss hva det vil si å stole på Gud og Jesus. I andre timen 
skal vi lære om hvorfor vi kan stole på Jesus.  

 

UTDYPING 
(15 min.) 

Bibelfortelling 
Kateketen formidler fortellingen om David, enten ved å 
gjenfortelle den med egne ord (for bibeltekst se Blilys), eller 
ved å lese den fra en barnebibel og ved å vise bilder fra 
boken. Hvis gjerne steinene underveis 

Aktivitet 
Kateketen illustrerer for barna hvor stor forskjell det var på 

Trinn: 2  
Tid: 45 min. 
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David og Goliat. Goliat var ca. 290 cm høy. Bruk målestokk 
eller målebånd for å måle det på veggen i rommet og marker 
det med en post-it-lapp el. La barn prøve å måle seg mot den 
høyden.  

Poeng 
Selv om Goliat var kjempestor visste David at Gud er mye 
større 

Aktivitet 
Kateketen minner barna på at David ville ikke ha rustning. 
Den var altfor stor til ham. La barna prøve på voksenklær og 
for eksempel prøve å løpe med dem på. De passer ikke, slik 
rustningen ikke passet til David.  

Poeng 
David kunne stole på at Gud ga ham det han trengte. Han 
trengte ikke noen andres rustning.  

Aktivitet 
Denne delen av katekesen kan avsluttes med at alle barna 
får anledning til å prøve å treffe post-it-lappen fra noen 
meters avstand ved å kaste en bordtennisball. Kateketen kan 
vise med hånden på veggen hvor barnet traff.  

 

GUDS KALL 
(15 min.) 

Samtale 
Kateketen innleder en samtale med barna om at fortellingen 
om David handler å stole på Gud. Det er for eksempel derfor vi 
ber til Gud, fordi vi stoler på at han vet hva vi trenger og at han 
hjelper oss på den måten som han vet er best for oss. Vi er 
også kalt til å stole på Gud sånn som David. 

Sang 
Vi ber også når vi synger, så vi hører på sangen «Ingen er så 
trygg i fare». (se Blilys) 

Tegning 
Barna får utdelt et fargeleggingsark med David og Goliat. 
Mens barna fargelegger, kan man spille «Ingen er så trygg i 
fare». 
 

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

Kateketen kan øve på først vers av sangen med barna, og synge 
med til avspillingen.  

 


