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DETTE ER FOR  LÆREREN

Les først bibelhenvisningene. Der vil du fi nne tanker som går forut for denne 
leksjonen, og det er ikke meningen at du skal undervise om det i denne omgang. 
Dette er bare ment til selvstudie.

OVERSIKT

Denne leksjonen gir oss noen fundamentale sannheter om Guds 
suverenitet ved å vise at Gud eksisterte alene før begynnelsen, og at Han 
eksisterte uavhengig av alt annet og trenger ingenting. Vi får en kort 
introduksjon av Treenigheten.
Vi får også se at fordi Gud var den eneste som eksisterte før begynnelsen, er 
Han den eneste som kan fortelle oss hva som skjedde i begynnelsen.

Bibelhenvisninger: 1. Mosebok 1,1 
Les også: Job 38,4; Salme 50,21; 90,2; Jesaia 43,10; 46,9-10; 55,8-9; Kol 
1,17; Hebr 1,10-12; Joh åp 1,8; Daniel 11,36; 12,4.

MINNEVERS: Salme 90,2

MÅL:
•     Å presentere sannheten om Guds eksistens før alle tings begynnelse.
• Å fastsette sannheten om Guds suverenitet.1

PERSPEKTIV FOR LÆREREN
I vår kultur er det selvet som står i sentrum og har fått den plass som Gud skulle 
ha.1 Her kommer noen få bevis på vår selvsentrerte tankegang: Folk i vårt land 
bruker millioner av kroner på seg selv. De vil gjerne få mer kontroll over sin 
egen og verdens utvikling. Hele tiden prøver menneskene å få mer kunnskap 
og skryte av sine nye oppdagelser, som om de hadde funnet opp livet og lovene 
som kontrollerer universet. En må være best og ha kontroll over sin egen 
framtid. Skolene våre er overtatt av humanister som setter mennesket på Guds 
plass. Barna blir daglig bombarderte med denne tankegangen.
I skarp kontrast er denne leksjonen opptatt med Guds karakter og vesen. 
All åndelig tankegang begynner her. Uten disse sannhetene kan ingen få rett 
forståelse av sitt eget liv eller verden rundt oss.
Be om at barna må høre og forstå og ta imot sannheten om Guds suverenitet.

Når vi skal presentere Hans suverenitet, kommer vi til å ta fram mange forskjellige 
karaktertrekk hos Gud: Han er evig og alle steds nærværende; Han er Ånd; Han er treenig.
Vi vil ta fram noen vers for å understreke dette. Men husk, dette tar vi med for å legge 
grunnvollen. Gjør det ikke vanskelig. La Ordet virke i hjertene ved at du sår Guds Ord litt om 
gangen.
1 Vær oppmerksom på kommentarer og spørsmål fra barna. De viser hvor mye de har fått med 
seg av undervisningen.
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TREENIGHETEN

Treenigheten: 1 Mos 1,1-2; 1,26; 3,22; Mat 28,17-19; Rom 8,26 og 34; 2 Kor 
13,13; Ef 1,17; 2,13 og 18; Hebr 9,14.

Punkt D i leksjonen introduserer Guds som den treenige Gud. Ordet «treenig» 
fi nnes ikke i Skriften, men sannheten om treenigheten er tydelig gjennom hele 
Bibelen. (Skrifthenvisningene gir noen eksempler.)
Treenigheten er introdusert i leksjonen fordi:

1. Den er evig og eksisterte før begynnelsen.
2. Ordet «Gud» i 1 Mos 1,1 er det hebraiske ordet Elohim. Den 

grammatikalske formen ordet står i viser at det er et fl ertallsord 
med entallsmening (fordi verbet står i entallsform). Dette gir oss 
forståelse av en enhet av fl ere i Guddommen.

3. Guds Sønn var der i begynnelsen. Han er sammen med Gud Fader 
og Gud Den Hellige Ånd i ordene, «I begynnelsen skapte Gud 
himmelen og jorden.»

4. Dersom vi ikke underviser om treenigheten i begynnelsen og utover 
i det Gamle Testamentet, vil det bli vanskeligere å undervise om Jesu 
guddommelighet i fortellingen om Hans fødsel. Det er mye enklere å 
undervise (og for barna å forstå) om vi helt fra begynnelsen har lært 
at Jesus var lik Faderen, aktivt med i skapelsen og gjennom hele den 
gammeltestamentlige historien. En påstand som, «… før Abraham 
er jeg» (Joh 8,58), vil ikke bli så vanskelig for barna å forstå om vi 
har forkynt at Guds Sønn var der til og med før begynnelsen.

5. Siden Den Hellige Ånd er nevnt i det Gamle Testamentet, kan vi 
ikke unngå å forkynne treenigheten (1 Mos 1,2-6,3).

6. 1 Mos 1,26 bruker fl ertallsformen «oss» og «vår.»
7. Ikke prøv å forklar treenigheten. Det er umulig, og alle illustrasjoner 

(eks. vann, egg, triangel) gir ingen god forklaring på denne sannheten. 
Det er bedre å erkjenne at vi ikke kan forstå treenigheten.

BILDER
• Kart over Midtøsten.
• Plakat 1. ”VI LÆRER OM GUD” 
• Illustrasjon, «Bibelen er GUDS HISTORIE»

SPESIELLE FORBEREDELSER

• Kopier Repetisjon - 2 og Samtale - 2 (bakerst i denne leksjonen). Ta med 
blyanter til barna.

• Forbered oppgavene du velger fra Forslag til oppgaver (bakerst i denne Forslag til oppgaver (bakerst i denne Forslag til oppgaver
leksjonen). Husk å beregn nok tid til å gjennomgå leksjonen.
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NÅR DU UNDERVISER DENNE LEKSJONEN:

Du skal legge en bibelsk grunnvoll som bakgrunn for evangeliet du senere 
skal forkynne. Hver leksjon bygger på den foregående, så vær nøye med å ta 
med alle punkt.

IKKE GJØR BUDSKAPET FOR VANSKELIG!

Husk at dette er bibelstudie og ikke en rask gjennomgang av Bibelen. Hold 
deg til emnet i leksjonen; begrens og led eventuelle diskusjoner.
Strek under bibelske prinsipper i leksjonen.
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SKAL UNDERVISES TIL BARNA

REPETER Leksjon 1 ved å gjennomgå “Repetisjon - 2”
Les Samtale - 2. NB: ”Onkel Dagfi nn” bør leses av en voksen.

A. Introduksjon

Hvem er Gud?
Hvordan er Han?
Hvordan kan vi bli kjent med Ham?
I vår første leksjon sa vi at Gud er hovedpersonen, sentrum, i Bibelen.

− Han er den som gav oss Bibelen.
− Bibelen er en sann historiebok - historien sett fra Guds synspunkt.
− Det er Guds fortelling, eller som noen har sagt, Bibelen er «GUDS 

HISTORIE»

Vis illustrasjon 2:

Vi skal lære om Gud av Gud selv.
Vi vil studere det Han har sagt om seg selv i sitt Ord.

− Hvorfor bør vi lære om Gud? Fordi Han ønsker at vi skal bli kjent med 
Ham!

− Av alle ting vi kan studere, er det å studere Gud det aller beste!
− I Jeremia 9,23-24 sier Gud, «Så sier Herren, den vise skal ikke rose seg 

av sin visdom, heller ikke den mektige av sin styrke, og den rike skal 
ikke rose seg av sin rikdom! Men den som vil rose seg, la ham rose seg 
av at han er forstandig og kjenner meg, at jeg er Herren…» 1

Dette verset forteller oss at det å kjenne Gud, er det viktigste av alt.

Hvor stor er Gud?
− Hvor viktig er Han?
− Hadde Han en begynnelse?
− Vil Han noen gang ta slutt?
− Hvor kommer Han fra?
− Hva trenger Gud?
La oss åpne Bibelen og se hvordan Gud svarer på disse spørsmålene.

Bibelen er 
GUDS HISTORIE
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B. Bare Gud er evig. Alt annet har en begynnelse.

LES 1 Mos. 1,1.

De første ordene Gud skrev ned for oss i Bibelen er, «I begynnelsen…» (1 
Mos 1,1).1

− Gud gav oss disse ordene for at vi skulle vite at alle ting har en 
begynnelse, unntatt Gud selv.

− Før begynnelsen fantes:
Ikke noe univers
Ingen jord
Ingen engler
Ingen djevel
Ingen planter
Ingen dyr
Ingen mennesker

− Alle disse ting hadde en begynnelse.

C. Bare Gud er uten begynnelse. Gud har heller ingen slutt. Gud er 
EVIG.

Tema: Gud er større enn alle og mektigere enn alle; Han er den høyeste 
autoritet.

Gud eksisterte før alle ting. Han eksisterer nå og kommer alltid til å gjøre 
det.
Vi vil se på kartet som viser oss noe om Gud og om menneskene. Vi vil 
starte med dette:2

PEK PÅ PLAKAT 2 OG LES:

LES Salme 90,2 [La barna lese dette verset fl ere ganger sammen.]

1 1 Mosebok er fundamentet for hele Skriften, og 1 Mosebok 1 er fundamentet for 1 
Mosebok. Ta deg god tid når du underviser denne boken, for her fi nner vi den viktigste 
åpenbaring av Guds natur og karakter.
2 Fakta om mennesket blir lest uten kommentarer. De er der bare for å få barna til å tenke 
over Guds storhet, og for å forberede dem på det vi skal studere senere.

GUD     MENNESKE
Gud har ingen begynnelse                      Menneske blir født og dør
og vil heller ikke ha noen ende
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LES Salme 90,2 [La barna lese dette verset fl ere ganger sammen.]

Det har aldri vært noen tid da Gud ikke eksisterte.
Han hadde ingen begynnelse.
Han ble ikke skapt.
Han har alltid levd.
Han har alltid vært til og vil alltid være den samme.
Det kommer aldri til å bli en tid da Gud ikke er til.
Gud kan ikke dø - Han er evig - Han er for alltid!

PEK PÅ PLAKAT 1, «VI LÆRER OM GUD.» LES, «Gud har ingen 
begynnelse og Han kommer aldri til å slutte å eksistere - Han er evig.»

D. Gud er treenig.1

VIS KRONOLOGISK OVERSIKTSKART MED ORDENE: GUD - FADER, 
SØNN, HELLIG ÅND.

Se på 1 Mos 1,26, «Og Gud sa, La oss gjøre mennesket i vårt bilde, etter vår
lignelse…»
Bilde?2

Vi skal ikke studere dette verset nå; vi vil bare se på ordene «oss» og «vårt». 
[Pass på at barna fi nner verset.]
Når vi studerer Guds Ord, vil vi oppdage at selv om det er bare en Gud, er det 
tre personer som er Gud.
Hvem er disse tre personene?
Alle tre er nevnt i Matteus 28,19:
− Gud Fader
− Gud Sønn
− Gud Den Hellige Ånd.

PEK PÅ KRONOLOGISK OVERSIKTSKART MED ORDENE: GUD - 
FADER, SØNN, HELLIG ÅND.

Bruk ordet treenighet for å beskrive at disse tre personene er en evig Gud.

− Forklaring av ordet treenighet:
Ordet «treenighet» er laget av «tre-« som betyr tallet tre, og «-enighet» treenighet» er laget av «tre-« som betyr tallet tre, og «-enighet» treenighet
som betyr enhet, altså at der er tre-i-en.

1 Som nevnt i introduksjonen, prøv ikke å forklar treenigheten. Dette emnet kan skape 
unødvendige spørsmål som kan gjøre det vanskelig for barna å vente til vi kommer til senere 
leksjoner som kan gi svar.
2 Pass på å holde deg til emnet her. Både 1 Mos 1,26 og Mat 28,19 er brukt bare for å vise 
bestemte ord. Gå ikke inn på andre emner som er omhandlet i disse versene.

SOLID FUNDAMENT
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PEK PÅ PLAKAT 2 OG LES:

Det er Faderen som er Gud, Sønnen som er Gud og Den Hellige Ånd som er 
Gud. Er det vanskelig å forstå? Ja, det er det!
Gud er mye større enn vi kan forestille oss.
− Treenigheten overgår vår forstand.
− Vi kan bare beskrive det vi forstår utfra Guds Ord.
Sannheten om treenigheten er bare en av tingene som viser oss Guds storhet!

Til ettertanke:
Kan du beskrive tyngdekraften? Nei, ikke engang vitenskapsmennene 
forstår hva det egentlig er! Men vi kan se hva den gjør. Slik er det også 
med Gud. Vi kan se hva Han gjør og lære om Ham fra Hans Ord, men 
Han er langt over vår forstand.

E. Fordi Gud eksisterte før alle ting, er Han totalt uavhengig av alt og 
alle.

Tema: Gud er større enn alle og mektigere enn alle; Han er den høyeste 
autoritet.

Fordi Gud eksisterte før alle ting, vet vi at Han ikke trenger noe.
− Gud var der alene, før jorden, solen, månen, stjernene og galaksene.

Han trenger ikke jorden eller noe som er på den.
− Han trenger ikke luft å puste i.
− Han trenger ikke å spise mat.
− Han trenger ikke å drikke vann.

Gud trenger ikke solen.
− Han kan se uten lys.
− Han trenger ikke å sove. Han er ikke avhengig av dag og natt.

Gud trenger ikke noen energikilde.
− Han blir aldri trett, tørst eller sulten.

Gud trenger ikke noen ting!

PEK PÅ PLAKAT 2 OG LES

Gud trenger ingen til å lære seg noe.
− Han vet alt. Han har all kunnskap.
− Han er oppmerksom på alt.

LES Salme 147,5: «Stor er Herren, og stor i makt: Hans forstand er uten 
ende.»
LES Rom 11,33-34

GUD         MENNESKET
er en treenighet av tre personer      er bare en person

GUD     MENNESKET
trenger ingenting   trenger mat, vann, luft, osv
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PEK PÅ PLAKAT 2 OG LES:

Hva med oss?
− Kunne vi ha blitt født inn i verden uten foreldre?

Kunne vi ha klart oss som små babyer uten omsorg?
Kunne vi ha lært å lese og skrive uten at noen underviste oss?

− Hva med kroppen vår?
Hvor lenge kunne vi ha levd uten mat og vann? [Bare noen få dager eller 
kanskje en uke uten vann!]
Hvor lenge kunne vi ha levd uten oksygen? [Bare noen få minutter!]
Hvor mange dager kunne vi ha levd uten søvn?
Hvor lenge kunne vi ha klart oss uten beskyttelse mot solens ultrafi olette 
stråler?

Eksempel:
Astronautene bruker spesialdrakter når de går ut gjennom den beskyttende 
atmosfæren rundt jorden. Hvis de ikke hadde beskyttelse, ville de straks dø 
p.g.a. mangel på oksygen og p.g.a. de ultrafi olette solstrålene.

− Hvis vi skal leve, må vi ha mat, vann, søvn, oksygen og beskyttelse mot 
ultrafi olette stråler, kulde, hete og mange andre ting. Og vi må ha hjelp til å 
lære alle ting.

− Men Gud trenger ingenting og er ikke avhengig av noen person!

F. Gud er Ånd.

Gud trenger ikke jorden til å bo på. Heller ikke de mange ting som vi 
mennesker trenger. For Gud har ikke en kropp slik som oss.
Joh 4,24 sier at «Gud er Ånd.»Joh 4,24 sier at «Gud er Ånd.»Joh 4,24 sier at 1

− Gud har ikke kjøtt og bein som menneskene og dyrene.
− Da Han ikke har en fysisk kropp, har Han heller ikke materielle behov.

PEK PÅ PLAKAT 2 OG LES:

Det er viktig å minne om at Gud er Ånd. Han er ikke bare en «kraft,» som 
noen tror.
Nei, Gud er Ånd, en treenighet av tre personer. Alle tre har personlighet, sinn 
og vilje.
Han er den Gud som personlig har gitt oss sitt Ord så vi kan lære å kjenne 
Ham. 
Gud er stor!

1 Resten av dette verset gjelder andre leksjoner.

GUD     MENNESKET
vet alt               behøver å bli opplært

GUD               MENNESKET
er Ånd og har ikke  marteriell kropp        har en materiell kropp
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G. Gud er alle steder på samme tid

Tema: Gud er alle steder alltid.
Tema: Gud er større enn alle og mektigere enn alle; Han er den høyeste 

autoritet.

Hvor er Gud?
Hvor var Han før alt annet var skapt?
Vi kan ikke se Gud, og vi kan ikke vite hvor Han er uten Han fortalte oss det.
− I Bibelen forteller Gud oss at Han er alle steder alltid!
− Han er ikke «i alle ting» - det vil si, alt er ikke «Gud.»1

− Han er Skaperen og står langt over sitt skaperverk.
Gud er høyere enn alle.
Gud er større enn alt Han har skapt.
− Gud fyller universet.

LES Jeremia 23,23-24.
Han er over alt på jorden.
Gud er her akkurat nå og kan se oss alle sammen.
PEK PÅ PLAKAT 1, «VI LÆRER OM GUD» LES, «Gud er alle steder 
alltid; Han vet alt.»

Illustrasjon
Har du noen gang ønsket å være to steder på samme tid? Kanskje du ville 
dra på tur sammen med familien din, og så ville du også være hjemme og 
leke med vennene dine. Men du kunne ikke gjøre det. Du og jeg og alle 
mennesker kan være bare på ett sted om gangen. Men Gud er alle steder, 
hele tiden!

Merk:
En liten gutt som hørte om dette om Gud sa, «Gud er så stor at Han ikke 
trenger å gå noe sted!»

PEK PÅ PLAKAT 2 OG LES:

1 Forsikre det om at du gjør tydelig forskjell på Gud som Skaperen og skaperverket. 
Panteistiske religioner (som New Age) tror at gud er alt og alle ting er gud. Dessverre kan 
det være at noen av barna allerede har møtt dette synet.
2 Noen av barna tror kanskje at Satan kan være alle steder hele tiden. Det kan han ikke, men 
han har mange demoner spredt utover i verden. Hver demon kan bare være på ett sted om 
gangen.
Prøv å unngå diskusjon om Satan og hans demoner. Dette vil bli omtalt i neste leksjon.

GUD                      MENNESKET
er alle steder alltid            kan bare være på ett sted om gangen
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− Det er bare Gud som kan være alle steder hele tiden.
Når Gud er alle steder hele tiden, er det da noe sted du kan være eller gå til 
hvor Gud ikke er?1

Er det noe sted du kan gjemme deg for Gud?
Ordspr 15,3.

LES Salme 139,7-12.

H. Bare Gud var før alle ting. Bare Han er større enn alt. Gud er 
SUVEREN.

Gud er langt over vår forstand:
Rom 11,33-36.

PEK PÅ PLAKAT 2, «GUD ER STØRRE ENN ALLE»

− Vi kan ikke forstå en som ikke har noen begynnelse og aldri kommer til å 
ta slutt.

− Vi kan ikke forestille oss en Gud som er tre personer.
− Vi kan ikke forstå en som aldri trenger noe.
− Vi har aldri møtt noen som vet alt.
− Vi kan ikke se en som er Ånd.
− Vi klarer ikke å forstå hva det vil si å være alle steder på samme tid.

LES Jeremia 10,6.
Vi må bare innrømme at der er en som er større enn alt og høyere enn alt.

PEK PÅ PLAKATEN, «VI LÆRER OM GUD», LES, «Gud er større enn alle 
og mektigere enn alle; Han er den høyeste autoritet.»

Når vi skal beskrive Guds storhet, sier vi at Gud er SUVEREN, [Skriv ordet 
på tavlen og la barna si det.]
− Webster’s Dictionary sier at «suveren» betyr «hersker, ubegrenset makt, 

sjef, effektiv i høyeste grad…»
− Bibelen refererer ofte til Gud som «Den Høyeste.»
− Salme 83,19 kaller Gud «Den Høyeste over all jorden!»
− I Jesaia 45,5 sier Gud, «Jeg er Herren, og det er ingen annen. Foruten meg 

er det ingen Gud.»

PEK PÅ PLAKAT 2 OG LES:1

1 Det er ikke nødvendig å kommentere det som står om mennesket her.

GUD er større og mektigere enn       MENNESKET skulle være 
alle; Han er den høyeste autoritet     under Guds Autoritet og høre   
         på alt Gud sier
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I. Gud alene kan fortelle oss om begynnelsen.

Tema: Gud er større enn alle og mektigere enn alle; Han er den høyeste 
autoritet. 

Bare Gud var der i begynnelsen!
PEK PÅ PLAKAT 2 OG LES:

Gud vet om begynnelsen til alt. I Bibelen har Han fortalt om hvordan alt 
begynte. Bare Gud var der, og bare Han kan fortelle oss nøyaktig hva som 
skjedde. I leksjonene som kommer vil vi lese Guds fortelling om begynnelsen 
til alle ting.

J. Konklusjon

Nei, vi kan egentlig ikke forstå hvor stor Gud er. Men vi kan lære en hel del 
om Ham! Og det er ting Gud vil at vi skal vite og huske! Gud er mye større 
enn vi kan forestille oss:
− Han er større enn alle.
− Han er suveren - den høyeste hersker.

Bare Han er uten begynnelse.
Han kommer aldri til å ta slutt.
Han er en treenighet, den store Gud som er tre i en: Gud Fader, Gud 
Sønn og Gud Den Hellige Ånd.
Han trenger ingenting.
Han er Ånd og trenger ikke noe til kroppen.
Han vet alt.
Han er alle steder på samme tid.
Gud er den viktigste av alle; Han er den største!

SPØRSMÅL
1. Fantes det en tid da Gud ikke levde? Nei.
2. Hva trenger Gud for å eksistere? Han trenger ingen ting.
3. Han Gud en kropp? Nei.
4. Hvor mange Guder er det? Det er bare en Gud.
5. Hvem er de tre som er den ene Gud? Gud Fader, Gud Sønn og 

Gud Den Hellige Ånd.
6. Finnes det er sted på jorden eller i denne galaksen eller i dette 

universet eller noe annet sted, hvor Gud ikke er? Nei.
7. Hva mener vi når vi sier at Gud er suveren? Han alene er hersker. 

Han er større en alle og viktigere enn alle. Han er den høyeste 
autoritet.

GUD var der før                     MENNESKET var ikke før begynnelsenGUD var der før                     MENNESKET var ikke før begynnelsen
begynnelsen til alle ting. 
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FORSLAG TIL OPPGAVER    FORSLAG TIL OPPGAVER    FORSLAG TIL OPPGAVER         LEKSJON 2

Vær sikker på at du har god tid til å gjennomgå leksjonen først!
Den tiden du har igjen etter at du er ferdig med å undervise leksjonen, kan du 
bruke til forskjellige aktiviteter. Nedenfor fi nner du oppgaver som er laget for 
å understreke og fokusere på temaet du har undervist i leksjonen. Velg en eller 
fl ere oppgaver og forbered deg på forhånd, slik at du har alt du trenger for 
hånden. 

1. Minnevers - Salme 90,2
Ha tegneutstyr klart på forhånd slik at barna kan lage en tegning som 
hjelper dem å huske minneverset.
De kan tegne bilde av fjell (eller verden) som bakgrunn og skrive 
minneverset oppå.

2. Før begynnelsen
Før du starter undervisningen må du gjøre klar en stor plakat som er delt i 
to med en strek, slik som vist nedenfor. Skriv ordene som står på plakaten 
på papirstrimler. Barna skal lime disse på rett plass mens du går gjennom 
leksjonen. Bruk klare store bokstaver for «Bare Gud» så det viser godt. 
(Merk: Denne oppgaven kan brukes for barn som ikke kan lese, ved at du 
lager tegninger i stedet for ord.)

3. Gud er Ånd
Denne oppgaven skal hjelpe barna å forstå at selv om menneskene trenger 
mange ting, trenger ikke Gud noe. Lag noen bilder av ting menneskene 
trenger for å overleve (en person som spiser, sover, får undervisning osv.)
Vis et bilde om gangen og samtal om hva menneskene trenger. Forklar at 
Gud ikke trenger disse tingene fordi Han er Ånd.

4. Gud er alle steder alltid
Denne oppgaven vil forklare barna at Gud er alle steder alltid. Han er 
alle steds nærværende. Ta med tegneutstyr til barna. Forklar: «Vi lærte i 
leksjonen at Gud er alle steder på samme tid. Jeremia 23,23-24 sier at Gud 
fyller himmelen og jorden. Salme 139 sier at ingen kan skjule seg for Gud, 
for Han er over alt - Han er i himmelen, i havet, i natten osv. 

Har alltid eksistert

BARE GUD

Hadde  en begynnelse
Universet

Jorden
Solen
Månen

Stjernene
Englene
Djevelen
Plantene
Dyrene

Menneske
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Vi skal nå tegne noen av stedene der Gud er. Du klarer ikke å tegne et bilde 
av alle steder, derfor må du velge et sted du vil tegne, kanskje et sted ingen 
andre tegner. En kan tegne stjernene, en annen skolen (gi dem forslag som: 
hjemme, parken, butikken osv.) Når Gud er alle steder alltid, behøver Han 
ikke å gå fra sted til sted. Han fyller universet. Gud er ufattelig stor!
Heng bildene opp på veggen. Pek på hvert bilde og minn barna på at Gud 
er alle steder hele tiden.

5. Se i leksikon 
Ta med et leksikon og la barna slå opp noen av ordene dere har snakket 
om i leksjonen. Slå opp ord som, «suveren,» «evig,» og «treenighet.» 
Samtal om meningen av ordene og minn samtidig barna om at dette er 
egenskaper hos Gud.



Navn:______________________________

BIBELEN er Guds ord

Bruk denne ordbanken til å fylle ut det som mangler i setningene 
nedenfor. Kryss ut ordene etterhvert som du har brukt dem.

GUD, 1600, JØDISKE, FØRTI, KOMMUNISERER, PROFETER

1. Da Gud ville ha sitt Ord skrevet ned, valgte Han menn til å skrive for seg. Han la 

inn i tankene deres akkurat de ord Han ville de skulle skrive. Disse mennene blir 

kalt ___________.

2. Disse mennene levde til forskjellig tid og på forskjellige steder. Det tok ________ 

år før hele Guds Ord skrevet ned.

3. Gud brukte omtrent _________ menn til å skrive ned sitt Ord.

4. Alle unntatt en hadde samme nasjonalitet - de var ______________. (Lukas var 

hedning.)

5. Hvem er forfatteren av Bibelen? __________.

6. Bibelen er Guds personlige budskap til hver enkelt av oss! Gud ______________ 
med oss! Han forteller oss det vi behøver å vite.

     Skriv ned 2 Timoteus 3, 16 og lær det utenat:

Repetisjon 2
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SAMTALE 2      Gud alene

Terje: Vet du hva, onkel Dagfi nn! Vi skal på leir neste helg!
Janita: Du skulle ha sett alt vi skal ha med oss!
Terje: Vi har fått ny lykt!
Janita: Jeg har fått ny sovepose!
Terje: Jeg har sovepose fra før.
Janita: Det er tre familier fra der mamma jobber som skal være med. Alle skal 
ta med seg forskjellige matvarer. Mamma skal ta med dessert.
Terje: Håper hun tar med masse!
Janita: Å, Terje! Du er alltid sulten!
Onkel Dagfi nn: Hvor skal dere?
Terje: Opp til fjellvannet.
Onkel Dagfi nn: Det er en fi n plass. Men dere må nok ta med alt dere vil få bruk 
for. Det fi ns ikke annet enn skog og vann der oppe - ingen butikker eller hus.
Janita: Jeg trodde ikke vi behøvde å ta med så mye!
Onkel Dagfi nn: Det kan du si, Janita. Sannelig er det mye vi må ha for å leve. 
De fl este av oss har vel mer enn vi trenger. Tenker du noen gang på at Gud ikke 
trenger noen ting?
Janita: Hva mener du, onkel Dagfi nn?
Onkel Dagfi nn: Akkurat det jeg sa - Gud trenger ingenting. Gud har alltid vært 
og vil alltid være - Han eksisterte før noe var skapt. Han var der før det fantes 
lys eller luft eller mat og vann. Han var før englene!
Terje: Men har Gud aldri hatt noen begynnelse?
Onkel Dagfi nn: Nei, Gud er evig - Han har ingen begynnelse og ingen ende.
Terje: Hvordan kan det være mulig?
Onkel Dagfi nn: Gud er større enn vår forstand. Gud er større enn alle! De aller 
første ordene i Bibelen er «I begynnelsen skapte Gud…»
Janita: Han var der i begynnelsen altså?
Onkel Dagfi nn: Gud var der før begynnelsen.
Terje: Men hvor kom Han fra?
Onkel Dagfi nn: Det er vanskelig å forstå, Terje. Alt annet har en begynnelse. 
Det er bare Gud som er fra evighet. Han ganske enkelt ER, og Han trenger 
ingen ting.
Janita: Trenger Han ikke mennesker?
Onkel Dagfi nn: Nei, Janita. Før fantes det ingenting annet enn Gud. Ikke luft, 
lys eller mennesker.
Terje: Var ikke Gud ensom da?
Onkel Dagfi nn: Nei, Gud er spesiell. Bibelen sier at Han er tre personer i en. 
Vi sier at Gud er en «treenighet.» Vi forstår ikke hvor uendelig stor Han er, men 
Gud er både Gud Fader, Gud Sønn og Gud Den Hellige Ånd.
Terje: Nå er jeg helt forvirret.
Onkel Dagfi nn: Vet du, Terje. Jeg prøver ikke å forstå alt om Gud - jeg bare 
tror det som står i Bibelen. Gud er ikke som oss. Men vi kan lære en hel del om 
Ham når vi studerer Hans Ord. Han vil at vi skal bli kjent med Ham!
Janita: Mamma sa at Terje og jeg kunne studere Bibelen sammen med deg.
Onkel Dagfi nn: Ja, jeg har snakket med henne om det. Jeg gleder meg til å 
begynne. La oss starte fra begynnelsen, med det verset jeg nevnte, 1 Mos 1,1.


