
LEKSJON 19

- Gud velger Jakob og 
forkaster Esau.

 Jakobs sønn Josef -
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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 dekker tidsrommet av Abrahams etterkommere fra 
Isak til Josef. Det legges vekt på Guds trofasthet i å holde oppe løftet Han 
hadde gitt om å sende en Frelser. Leksjonen ender med Josef i Egypt.

Noen punkt:
Esau:

- En mann som ikke verdsatte Guds løfter
Jakob:

- En mann som verdsatte Guds løfter.

−     Jakobs drøm:
     Taler om Guds plan å sende en Frelser som skal gjenforene mennesket med         
     Gud.
−     Historien om Jakob og Esau:
     Kort fortalt med vekt på det som peker fram mot Frelseren som skal      
     komme.
−     Josef:

Jakobs yndlingssønn; hans drømmer viser at Gud kjenner Josefs framtid.

Du vil kanskje lese igjennom hele historien om Jakob og Esau, slik at du bedre 
kan svare på spørsmål fra barna: 1. Mosebok 25,19-34; 27,1-33,2; 35,1-29.

Bibelhenvisninger: 1 Mos 25,19-21 og 24-27; 28,10-15; 29,1; 37,1-14 og 
18-20 og 24 og 28; 39,1.

MINNEVERS: Jesaia 42, 9

MÅL:
• Å vise at Gud er trofast og holder sitt løfte om å sende en Frelser.
• Å vise at Gud bruker vanlige, syndige mennesker når Han arbeider for å 

fullføre sin plan.
• Å vise at det er bare en vei til Gud, og at Han alene kan åpne den veien.

DENNE LEKSJONEN SKULLE HJELPE BARNA TIL
• Å se Guds trofasthet.
• Å se hvor dumt det er å velge en verdslig livsstil.
• Å se at det er umulig å frelse seg selv fra syndens straff.
• Å se at Gud er den eneste som kan åpne en vei til frelse fra syndens straff.
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PERSPEKTIV FOR LÆREREN

Salme 146,5 sier, «Salig er den som har Jakobs Gud til sin hjelp, og som setter 
sitt håp til Herren, sin Gud.» Jakobs Gud? Når vi leser igjennom hele historien 
om Jakob,1 ser vi at Jakob ikke alltid var en troens mann. Men Jakob, lureren, ble 
til Jakob, troens mann. Han er tatt med blant troesheltene i hebreerbrevet 11,9, 20 og 
21, og han er mannen Gud valgte til å bli far til Israels tolv stammer, som senere ble 
nasjonen Israel.
Når vi leser denne beretningen, vil den minne oss om at Guds vei ikke er 
menneskets vei. Vi hadde kanskje aldri «valgt» en mann som Jakob. Kanskje 
noen av barna du underviser ikke er så eksemplariske, ja, direkte vanskelige 
kanskje. Men vi må huske at Gud kjenner enden fra begynnelsen, og Han har 
sendt disse barna til oss for at vi skal gi dem Hans Ord.
Hvordan kan vi vite det? Den som virket minst oppmerksom, kan overraske 
oss med ta Guds Ord på alvor! Det fi ne med historien om Jakob er at Gud fl ere 
ganger talte til Jakob personlig og gav ham sine løfter.
Vi må være trofaste i arbeidet med å undervise Guds Ord med Den Hellige 
Ånds kraft, slik at vi kan vise godhet mot de vanskelige, og ha vår tillit til Ham 
som kan forandre den største synder til et av sine kjære barn! Den «Jakob» som 
er til plage i gruppen kan en dag bli «far» til en stor «familie» av troende!

BILDER
• Kronologisk bilde nr. 20, «Jakobs drøm.»
• Kronologisk bilde nr. 21, «Josef blir solgt som slave.»
• Kronologisk kart 1.
• Kronologisk oversiktskart.
• Illustrasjon som viser «stigen» fra Gud til menneskene.
• Plakat 1, «Vi lærer om Gud»

SPESIELLE FORBEDREDELSER
• Kopier Repetisjon - 19 og Samtale - 19 (bakerst i denne leksjonen). Ta med 

blyanter til barna.
• Kopier illustrasjonen (bakerst i denne leksjonen) - bruk den som små 

plakater eller til overhead transparent.
• 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.

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.

1 Denne leksjonen tar ikke med alle detaljer om Esau og Jakob. Den retter oppmerksomheten 
på det som peker fram mot Frelseren som skal komme.
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SKAL UNDERVISES TIL BARNA

REPETER Leksjon 18 ved å gjennomgå “Repetisjon - 19”
Les Samtale - 19. NB: ”Onkel Dagfi nn” bør bli lest av en voksen.

A. Introduksjon

I dag skal vi snakke om noe av det som skjedde med Abrahams 
etterkommere, slik det står omtalt i 1. Mosebok.
Gud holdt nøye regnskap med det som skjedde for nesten 4000 år siden!
Det vi skal fortelle nå, begynner i Kanaan, og slutter med at Abrahams 
etterkommere bodde i Egypt.

PEK PÅ KANAAN OG EGYPT PÅ KART 1.

B. Isak og Rebekka gifter seg.

LES 1 Mos 25,19-20.

Rebekka, kona til Isak, ble født i landet Abraham bodde i før Herren ledet 
ham til Kanaan.

PEK PÅ MESOPOTAMIA PÅ KART 1.

Husk at Gud sparte Isaks liv ved å sende en vær som døde i Isaks sted!
Gud hadde lovt Abraham at han skulle få mange etterkommere gjennom 
Isak, ja, også Frelseren.

C. Esau og Jakob blir født.

LES 1 Mos 25,21 og 24-26.

Gud gjorde det slik at Isak og Rebekka kunne få barn, akkurat som Han 
gjorde for Abraham og Sara.
Abrahams sønn, Isak, fi kk tvillinger, og Gud sa at fra dem begge ville det 
komme et stort folk.

PEK PÅ JAKOB OG ESAU PÅ DET KRONOLOGISKE 
OVERSIKTSKARTET.

D. Esau trodde ikke på, eller verdsatte ikke, Guds løfter.

Tema: Mennesket er en synder. Han trenger Guds hjelp og kan ikke   
frelse seg selv.

LES 1 Mos 25,27a.
(Hebr 12,16.)



Notater

5

Esau var en fl ink jeger; han brukte mye tid på å gå på jakt.
Løftet om Frelseren ville etter regelen bli gitt til Esau, for han var Isaks 
førstefødte sønn.1

Frelseren ville ha blitt en av Esaus etterkommere.
Men Esau var ikke interessert i Guds løfter.
− Han trodde ikke på Gud slik som Abraham og Isak hadde gjort.
− Esau var som Kain.
Han så ikke at han var en synder.
Han så ikke at han måtte bli godtatt av Gud.
− Esau gikk sin egen vei og levde bare for denne verden.
− Dette var viktigere for ham enn det Gud ville gi ham og lære ham.

E. Jakob gledet seg over og trodde på Guds løfter.

Tema: Menneskene må ha tro for å komme til Gud og bli frelst.

LES 1 Mos 25,27b.

Jakob levde rolig hjemme ved teltet og passet på sauene og buskapen.
I motsetning til Esau, var Jakob troende som Abraham og Isak.
− Jakob innså at han var en synder og avhengig av at Gud sendte Frelseren.
− Han hadde stor interesse for Guds løfter.

F. Jakob dro tilbake til landet Abraham og Rebekka kom fra.

Fordi det var så stor forskjell på Esau og Jakob, vokste problemene mellom 
dem seg større og større, helt til Esau truet med å drepe Jakob.
Derfor dro Jakob bort fra heimen, helt til Mesopotamia, landet som bestefaren, 
Abraham, kom fra.

PEK PÅ MESOPOTAMIA PÅ KART 1.

LES 1 Mos 28,10.

G. Jakobs drøm.

Tema: Gud kommuniserer med menneskene.

Det var langt fra Kanaan til Mesopotamia, så Jakob måtte sove ute om nettene.
− På denne tiden talte Gud av og til til menneskene gjennom drømmer.
− Nå når vi har hele Bibelen, taler Han til oss gjennom Sitt Ord.

LES 1 Mos 28,12.

1 Både Bibelen og andre skrifter fra denne tiden, nevner arveretten.
Arveretten var noe veldig viktig, fordi den overgav lederansvaret til den eldste sønnen, pluss 
noen andre privilegier og en større (dobbel) del av farsarven.
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Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 20
«JAKOBS DRØM»

Gjennom denne drømmen viste Gud Jakob at Frelseren som skulle komme, 
skulle bygge bro over gapet mellom Gud og menneskene.

(Joh14,6; 1 Tim 2,5.)
− Gud er de eneste som kan åpne en vei for oss, så vi kan komme til Ham.
− Om en person prøvde å gjøre mange gode gjerninger for å bli godtatt av 

Gud, ville det ikke dekke over gapet som er der på grunn av synden.

Sammenlign:
Dette minner oss på at i begynnelsen hadde Adam og Eva et fullkomment 
forhold til Gud. Gud var sammen med Adam og Eva. De var venner. 
Men da de var ulydige mot Gud, ble de og alle etterkommerne deres 
(også du og jeg), skilt fra Gud. Veien til Gud ble stengt. Det var umulig 
for menneskene å fi nne tilbake til Gud og Hans vennskap, uten Gud selv 
åpnet en vei.

Forslag til illustrasjon:

(Joh 1,51; 2 Kor 5,19-21.)

Men Gud lovte å sende Frelseren som skulle ødelegge Satan og 
gjenopprette vennskapet mellom Gud og menneskene. Frelseren skulle bli 
som stigen Jakob så, som nådde fra jorden opp til Himmelen. Gjennom 
Frelseren skulle menneskene igjen bli i stand til å leve i fellesskap med 
Gud.

GUD

Gode
gjerningergjerninger

Mennesket
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Forslag til illustrasjon:

Enda alle menneskene hadde blitt skilt fra Gud på grunn av Satans løgner 
og Adams ulydighet mot Gud, planla Gud å sende Frelseren som skulle 
gjøre det mulig for Gud og mennesker å bli venner igjen.

Tema: Gud er kjærlighet. Han er miskunnelig og nådig.

Jakob var en synder som alle oss andre.
− I sin nåde viste Gud Jakob at det er bare en vei til Gud.
− Gud viste også Jakob at velsignelse kunne komme fra Gud alene, og at 

Jakob måtte stole på Ham.
− Gud ville at Jakob (og vi), skulle se at det er ingenting vi kan gjøre for å bli 

godtatt av Gud.

H. Gud overgav til Jakob samme løfte som Han hadde gitt Abraham   
og Isak.

Tema: Gud er trofast; Han gjør alltid det Han sier; Han forandrer seg 
  ikke.

LES 1 Mos  28,13-15.
(Salme 33,11)

Gud fortsatte sitt arbeid med å fullføre planen; at Han skulle sende en Frelser.
− Mange år hadde gått siden første gang Han gav dette løftet i Edens hage.
− Gud hadde kalt Abraham og lovt at Frelseren skulle komme i hans 

slektslinje.
− Nå hadde Abraham levd i mange år, og var død.
− Men Gud hadde ikke glemt sin plan.
Gud gav løftet til Jakob, Abrahams barnebarn, at Frelseren skulle være en av 
hans etterkommere. Jakob visste at det løftet Gud hadde gitt til Abraham og 
Isak, nå var gitt til ham.

GUD

Mennesket

Frelseren
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LES 1 Mos  29,1.
(1 Mos  35,1 og 6 og 9.)

Mange år senere dro Jakob tilbake til Kanaan.

PEK PÅ KANAAN PÅ KART 1.

I alt hadde Jakob tolv sønner.

PEK PÅ JAKOBS (ISRAELS) TOLV SØNNER PÅ DET 
KRONOLOGISKE OVERSIKTSKARTET.

Se hva Gud allerede har gjort for å øke Abrahams slekt! Nå skulle hver av 
disse tolv oldesønnene til Abraham bli til en stor stamme.
Fremdeles snakker vi om disse tolv menn som «Israels tolv stammer.»
Israel er navnet Gud gav faren deres, Jakob.

LES 1 Mos  32,28.

Jakob, sønnesønnen til Abraham, var nå Israel.
Også i dag kaller vi denne nasjonen etter navnet på denne mannen.
Gud hadde allerede oppfylt mye av sitt løfte til Abraham om at han skulle bli 
til en stor nasjon!

VIS PLAKATEN, «NOEN AV GUDS LØFTER TIL ABRAHAM.»

I. Jakobs yndlingssønn.

LES 1 Mos  37,1-3.

PEK PÅ JOSEF PÅ DET KRONOLOGISKE OVERSIKTSKARTET.

Når brødrene til Josef gjorde noe galt, fortalte Josef det til faren sin, Jakob.

J. Josefs brødre hater ham.

LES 1 Mos  37,4.

De eldre brødrene hatet Josef, fordi han var yndlingssønnen til Jakob.

Tenk over:
Grunnen til at mennesker blir sinte og hater hverandre, er at alle er 
født som syndere, skilt fra Gud. Er du sint, full av hat eller andre onde 
ting noen ganger? Vi har ikke mulighet til å forandre på oss selv. Vi er 
akkurat som vår far Adam.
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K. Josefs drøm.

Tema: Gud er alle steder alltid; Han vet alt.

LES 1 Mos  37,5-11.1

Gud visste om alt som kom til å skje i Josefs familie.
− Josef visste ikke noe om framtiden.
− Han visste ikke at drømmene hans skulle gå i oppfyllelse.
− Men Gud gjorde det klart at Josef skulle bli lederen som hersket over 

familien.
Gud vet alt om framtiden.

(Jesaia 46,10.)

L. Josef ble solgt og tatt med til Egypt.

LES 1 Mos  37,12-14 og 18-20 og 24 og 28.

Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 21,
«JOSEF BLIR SOLGT SOM SLAVE»

LES 1 Mos  39,1.

PEK PÅ KANAAN, MIDIAN OG EGYPT PÅ KART 1.

M. Konklusjon.

Josef, som Gud hadde gitt det løftet at han skulle bli en leder, var nå slave i 
Egypt, langt borte fra hjemlandet og skilt fra familien sin.
Men Gud oppfyller alle sine løfter.
Gud kjenner framtiden.
− Han visste Josefs framtid.
− Han kjenner min framtid.
− Han kjenner din framtid.
I neste leksjon skal vi se hva Gud gjorde i Josef sitt liv!

1 Når du leser Josefs historie, kan du forklare barna hva et kornband er. Har du et bilde av et 
kornband, kan du vise det til barna.
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SPØRSMÅL

1. Hva var den store forskjellen på Esau og Jakob? Esau 
verdsatte ikke løftene Gud hadde gitt Abraham om å sende 
Frelseren. Esau innså ikke at han var en synder som var 
avhengig av Guds miskunn. Esau levde for denne verdens ting. 
Jakob innså at han var en synder og satte sin lit til Gud. Jakob 
verdsatte løftene om Frelseren.

2. Hvorfor glemte ikke Gud løftene Han hadde gitt Adam og Eva 
i Edens hage, og senere til Abraham? Gud glemte det ikke fordi 
Han er uforanderlig. Han gjør alltid det Han sier.

3. Hva så Jakob i drømmen Gud gav ham? Han så en stige fra 
jorden opp til Himmelen. Guds engler gikk opp og ned i stigen, og 
Gud stod øverst.

4. Hva var det denne drømmen betydde? Det var at Frelseren, 
som skulle være en etterkommer av Jakob, skulle bli som en 
forbindelse mellom Himmelen og jorden. Ved Frelseren skulle 
menneskene igjen bli forenet med Gud.

5. Gud talte til Jakob i en drøm. Hvordan taler Gud til 
menneskene i dag? Gjennom sitt Ord, Bibelen.

6. Hvem var yndlingssønnen til Jakob? Josef.

7. Hvordan reagerte de eldre brødrene til Josef på at faren var 
mer glad i Josef enn i dem? De var sjalu og hatet Josef.

8. Hva drømte Josef? Les 1 Mos 37,7-9.

9. Hva betydde disse drømmene? At Josef skulle bli leder over 
hele familien sin.

10. Hvem kjente Josefs framtid og viste ham det gjennom 
drømmer? Gud.

11. Hvor mye kjenner Gud av vår framtid? Alt.

12. Hva gjorde de eldre brødrene med Josef? Solgte ham til slave i 
Egypt.
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FORSLAG TIL OPPGAVER    FORSLAG TIL OPPGAVER    FORSLAG TIL OPPGAVER LEKSJON 19

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 - Jesaia 42,9.
Mens barna lærer minneverset, kan dere samtale om at Gud vet alt, også 
framtiden. Han er evig. Han holder alltid det Han lover.

2. Løfter.
Del ut plakater/ark med Guds løfter til Abraham og til Jakob. Sett det opp 
som vist nedenfor. (Pass på at du skriver ned alle bibelhenvisningene.)

Del ut markeringspenner. Hjelp barna med å fi nne løfter som Gud hadde 
gitt Abraham og nå ble gitt videre til Jakob. Barna kan godt markere 
løftene med forskjellige farger, men samme farge på samme løfte.
Minn om at Gud fortsatte å arbeide etter sin plan om å sende en Frelser. 
Han er trofast, og glemmer aldri sine løfter.

3. Jakob og Esau.
Lag til en plakat med to kolonner. Merk den ene ‘Esau’ og den andre 
‘Jakob’. Skriv ned setningene som er vist i diagrammet nedenfor, på 
papirremser. La barna lime dem fast på plakaten. 

Guds løfter til Abraham

1. Mosebok 12, 1-3
1. Mosebok 13, 16
1. Mosebok 15, 5

Guds løfter til Jakob

1. Mosebok 28, 13-15

Esau

Var en fl ink jeger
Var mye ute i skog og mark
Var en synder
Innrømte ikke at han var en synder
Gikk sin egen vei
Verdsatte ikke Guds løfter

Jakob

Holdt sauer og husdyr
Holdt seg rolig ved teltene
Var en synder
Innrømte at han var en synder
Visste at han trengte Gud
Verdsatte Guds løfter
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Forklar barna at hver ordremse er en setning som skal plasseres i rett 
kolonne. La dem velge hver sin strimmel, og be dem lese hva som står 
på den for de andre før de limer den fast på plakaten. Spør hvorfor de 
velger den kolonnen de gjør.
Samtal om forskjellen på Esau og Jakob. Understrek at menneskene er 
syndere som trenger Gud.

4. Jakobs drøm.

Del ut tegnesaker til barna og la dem tegne Jakobs drøm.

Diskuter:
Husker du hvordan Gud talte til Jakob i en drøm? Hva var det Jakob 
drømte?
Hva var det Gud viste Jakob i med denne drømmen? Hvem var det som 
skulle bygge bro over gapet mellom Gud og menneskene?
Barna kan tegne Jakobs drøm eller sin egen utgave av illustrasjonen 
som viser hvordan Frelseren bygger bro over gapet mellom Gud og 
menneskene.
Understrek at det er bare Gud som kan åpne en vei for menneskene til å 
komme tilbake til det rette forholdet til Ham.



Navn:______________________________

GUD frelser Isak fra døden

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

EIER, STRAFF, DØDE, OFFER, FRELSER, ABRAHAM, 
ALLMEKIG, LØFTER

1. Gud kunne gi Abraham og Sara en sønn fordi Gud er ________________.

2. Gud kunne be Abraham ofre Isak fordi Gud er Skaperen og _______ alle 
ting. 

3. Selv om Gud ba Abraham om å ofre Isak, visste Abraham at Gud ikke 
hadde forandret mening om at Isak skulle bli far til et stort folk og stamfar til 
Frelseren. Abraham visste at Gud alltid holder sine _____________.

4. Abraham trodde at dersom han ofret Isak, ville Gud reise ham opp fra de 
_________.

5. Gud ropte til ____________og frelste Isak fra døden. Ingen andre kunne ha 
frelst Isak.

6. Bare Gud kunne gi et ____________ i stedet for Isak.

7. En vær hang fast etter hornene i krattet. Derfor var den uskadet på kroppen. 
Gud vil bare ha feilfrie offer, for Gud er _____________.

8. Abraham kalte stedet ”Herren ser”. Abraham trodde at på samme måte som 
Gud sørget for et offer i stedet for Isak, ville Han også en dag sørge for en 
_____________.

9.  Frelseren skulle overvinne Satan, synden og døden og frelse menneskene         
     fra Satans makt.

Repetisjon 19
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SAMTALE 19 - Isaks sønner, Esau og Jakob. Jakobs sønn Josef

Onkel Dagfi nn: Hei Terje og Janita! Jeg har akkurat åpnet en kjekspakke. Vil 
dere smake?
Terje: Så klart!
Janita: Terje – du har nettopp spist kjeks heime!
Terje: Ja, men disse er annerledes. Jeg vil smake disse også. Dette er beste 
sort!
Onkel Dagfi nn: Hva har dere gjort i dag?
Janita: Vi har gjort ferdig leksene våre, og nå vil vi besøke deg.
Terje: Å, det glemte jeg nesten! Vi kom hit for å fortelle deg om far.
Janita: Det stemmer, Terje. Vi er så opptatt med å spise kjeks at vi glemte det.
Onkel Dagfi nn: Hva er det med faren deres da?
Terje: Han vil se etter ny jobb.
Janita: Slik at han slipper å reise så mye.
Onkel Dagfi nn: Det var gode nyheter!
Terje: Pappa sier han savner oss når han er borte.
Janita: Han sier at han og mamma giftet seg for å få være sammen, men de ser 
nesten aldri hverandre.
Terje: Han sa at det ikke var meningen å være så mye vekke, men det blir bare 
mer og mer reising.
Onkel Dagfi nn: Jeg er så glad faren deres er klar over hva som holder på å skje. 
Det er så lett å bli dratt bort fra det en egentlig vil gjøre.
Janita: Pappa sier at det kan ta litt tid før han fi nner en ny jobb.
Onkel Dagfi nn: Ja, det kan det nok, men han ser i allfall behovet for en 
forandring. Jeg setter pris på faren deres. Det er ikke bare enkelt å skifte jobb, 
og det er heller ikke lett å innrømme at en har kommet bort fra det en egentlig 
ville bruke tiden til.
Terje: Det gjorde vi da vi kom hit! Vi glemte hva vi kom hit for!
Onkel Dagfi nn: Det skjer med meg også. Vet dere, barn? Gud går aldri ut av 
sin plan. Han glemmer aldri hva Han skal gjøre.
Terje: Aldri ett minutt?
Onkel Dagfi nn: Aldri. Og Satan arbeider hele tiden på å få ødelagt Guds plan. 
Husker dere den gangen i hagen, da Adam og Eva syndet?
Janita: Gud lovte å sende en Frelser.
Terje: En som kunne vinne over Satan!
Onkel Dagfi nn: Ja, en Frelser som kunne redde folket fra synden og Satan og 
døden. Det er det menneskene trenger mest av alt. Synden skiller menneskene 
fra Gud.
Janita: Kan Satan stanse Gud så Han ikke får gjort det Han har planlagt?
Onkel Dagfi nn: Nei, Janita, det kan han ikke. Satan har prøvd – husker dere at 
Abel døde? Men Gud gav Set i stedet for ham. Gud er større enn alle. Han har 
hele tiden hatt en plan: å frelse menneskene fra Satan, synden og døden. Han 
gav sine løfter videre til generasjon etter generasjon, fra far til sønn.
Terje: Visste de mennene om Guds plan?
Onkel Dagfi nn: Noen av dem gjorde det, i allfall deler av den. Gud gav løftet 
om en Frelser til Abraham, så til Isak og senere til Isaks sønn, Jakob.
Janita: Så Abraham visste at Isak måtte leve – det var en del av Guds løfte 
– Abraham måtte ha en etterkommer for å fortsette slektslinjen til Frelseren! Nå 
forstår jeg det.
Onkel Dagfi nn: Gud holder alle løfter. Han fullfører alle sine planer. Bibelen 
er en enestående historie, fordi Gud er absolutt trofast!


