
LEKSJON 28

- Israel i løfteslandet under 
dommerne og kongene -
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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 spenner over tidsrommet fra Josva, dommerne, og 
kongene i Israel. Vi kommer ikke til å gå i detalj, bare et nærmere blikk på 
kong David, hans planer om å bygge tempelet og at tempelet blir fullført 
under kong Salomo.
Du vil få bruk for det kronologiske oversiktskartet for å illustrere tidsrommet 
disse hendelsene strekker seg over.
Det vil bli lagt vekt på Guds dom, miskunn, nåde og trofasthet mot sitt folk 
Israel, og Hans løfte om å sende en Frelser for hele verden.

Bibelhenvisninger: Josva 1,1-2; 11,23; Dommerne 2,7-19; 2. Samuel 5,4; 
7,1-3 og 12-17; 1. Krønike 22,5-6; 29,26-28; 2 Krønike 2,1; 5,1.
(Salme 106,34-45.)

MINNEVERS: Salme 95, 3

MÅL:
• Å vise hvor grovt både israelittene og de gudløse nabofolkene syndet.
• Å vise Guds trofasthet. Han holdt løftene Han hadde gitt folket enda de 

ikke fortjente det.
• Å presentere David som en representant i slektslinjen til Frelseren.
• Å vise at Gud vil at alle skal bli frelst.

DENNE LEKSJONEN SKULLE HJELPE BARNA TIL
• Å se den historiske utviklingen i det Gamle Testamentet.
• Å se at Gud vil at de skal bli frelst.

PERSPEKTIV FOR LÆREREN
Det er mange fl ere historier i det Gamle Testamentet enn de vi nevner her i 
leksjonene. Vi tar fram bare de grunnleggende sannhetene som er nødvendige 
for å forstå evangeliet. Noen har sagt at det er en “rød tråd” gjennom hele 
Bibelen. Langs denne “tråden” fi nner vi historien om den evige Herre og 
Frelser som lovte å lage en vei for de falne menneskene så de kunne bli frelst 
fra synden og Satan og den evige straff.
Målet med disse leksjonene er å lede barna til frelse ved troen på Herren Jesus 
Kristus. Når en sjel blir født på ny, vil Den Hellige Ånd gi det menneske en 
hunger etter å lære mer fra Guds Ord. Forhåpentligvis vil barna etter hvert få 
lyst til å studere Skriftene på egen hånd.
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Vi må være i bønn om at vi må klare å undervise grunnsannhetene i det Gamle 
Testamentet, og at hver enkelt som hører på må ha åpne hjerter som kan ta imot 
Evangeliet når det blir forkynt.

BILDER
• Kronologisk bilde nr. 40, ”Avgudsdyrkelse”
• Kronologisk bilde nr. 42, ”Salmedikteren”
• Kronologisk bilde nr. 43, ”Salomos tempel”
• Kronologisk oversiktskart.
• Plakat 1, «Vi lærer om Gud»
• Plakat 11, »Israel»
• Du kan også ta med bilder fra Jerusalem og stoff om de arkeologiske funn fra 

Kongetiden, som Esekias tunnel.

SPESIELLE FORBEDREDELSER
• Kopier Repetisjon - 28 og Samtale - 28 (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.

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 gjennomgåing 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 27 ved å gjennomgå “Repetisjon - 28”
Les Samtale - 28. NB: ”Onkel Dagfi nn” bør leses av en voksen.

Merk: I denne leksjonen går vi gjennom en stor del av Skriften. For å spare tid og 
holde barna interessert, er det best at læreren leser de lengste skriftavsnittene.

A. Introduksjon

Israelittene vandret omkring i ørkenen i 40 år.
Hele generasjonen som ikke ville stole på at Herren kunne gi dem landet Han 
hadde lovt dem, døde i ørkenen.
Dette var Guds straff over dem fordi de nektet å tro Hans Ord.

B. Josva førte Israel inn i Kanaan.

Moses og Aron døde i ørkenen før Israel gikk inn i løfteslandet, akkurat som Gud 
hadde sagt.
Gud utvalgte Josva til å bli den nye lederen for Israel.

LES Josva 1,1-2.

Barna til dem som ikke trodde på Gud var nå blitt voksne. Nå var Guds time 
kommet for å føre dem inn i Kanaan.

PEK PÅ KANAAN PÅ KARTET

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

Josva førte Israel inn i Kanaan, og Gud gav dem landet Han hadde lovt Abraham 
og hans etterkommere.

Husk:
Satan og kongene i Egypt hadde prøvd å hindre israelittene fra å forlate 
Egypt, og israelittene hadde tvilt på Gud mange ganger, men Herren 
gjorde likevel det Han hadde lovt å gjøre! Han gjorde vei for dem gjennom 
Rødehavet. Han ledet dem og bevarte dem. Han gav dem mat og vann i førti 
år i ørkenen. Herren sviktet ikke sitt folk.

LES Josva 11,23.

Før Josva døde sa han til israelittene, ”… ikke et eneste ord har slått feil av alle 
de gode ord Herren deres Gud har talt til dere. De er alle sammen oppfylt for 
dere, ikke et eneste ord av det har slått feil” (Josva 23,14).
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C. Israel vender seg til avguder etter at Josva døde.

Tema: Mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg 
selv.

Tema: Satan kjemper imot Gud og Hans vilje. Satan er en løgner. Han 
hater menneskene.

(Josva 23,16).
Mens Josva levde husket israelittene Herren.
Men etter at Josva og den generasjonen som hadde sett Herrens store gjerninger 
i ørkenen var døde, forlot israelittene Herren.
- De fulgte skikkene til folkene som ikke kjente den sanne og levende Gud og 

ikke hadde Hans Ord.
- De laget seg avguder og tilba dem i stedet for Herren.

Gud ville drive ut kananittene som var avgudsdyrkere, fra det lovede landet 
og gi landet til israelittene.

- Men Israel nektet å tro på Gud og lyde Ham.
- Derfor lot Gud noen av kananittene være igjen i landet.
- Israel bosatte seg blant disse avgudsdyrkerne.
- I stedet for å tro på Gud i det lovede landet, dyrket de avguder og falske 

guder på samme måte som kananittene.

LES Dommerne 2,7-13.

Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 40,
”AVGUDSDYRKELSE”

Kananittene dyrket falske guder som hette Baal og Astarte.
- Satan hadde forført disse menneskene til å tro at de tilba levende og ekte 

guder.
- De var ikke klar over at de i virkeligheten tilba Satan og hans demoner.

Tenk over:
Når menneskene tilber noe annet enn den sanne og levende Gud som det er 
skrevet om i Bibelen, tilber de i virkeligheten Satan. Satan forkler seg. Han 
skjuler seg bak avguder og andre ting som mennesker tilber. Han forkler seg 
på samme måte som han gjorde da han brukte slangen for å friste Eva.

Tema: Gud er hellig og rettferdig. Han krever død som betaling for synd.
Tema: Gud er trofast; Han gjør alltid det Han sier; Han forandrer seg 

aldri.
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Herren straffet Israel fordi de glemte Ham og tilba avguder.
- Gud lot folk fra nabolandene, som hatet Israel, kjempe imot dem og gjøre 

dem til sine tjenere.

LES Dommerne 2,14-15.

- Herren advarte israelittene og sa hva som kom til å skje om de var ulydige 
og tilba andre guder.

(4 Mos 33,51-53 og 55 - 56; 5 Mos 4,25-26; 8,19; 30,15-20; Josva 23,9-13; 
24,19-20.)

D. Dommertiden.

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

Da Israel omvendte seg, dvs. ble enige med Gud om sin sanne syndefulle 
tilstand og vendte seg til Herren for å be om hjelp, valgte Han ut en mann eller 
kvinne til å lede dem og frelse dem fra deres fi ender.

KRONOLOGISK OVERSIKTSKART: PEK PÅ ORDET ”DOMMERNE” 
OG NAVNENE PÅ  DEM.

Disse menneskene som var valgt av Gud til å lede Israel, ble kalt dommere.

Tema: Mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg 
selv

Men israelittene glemte Gud igjen og igjen.
Derfor lot Herren fi endene deres vinne seier over dem.

LES Dommerne 2,16-19.

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

(Jesaia 41,8-10; 44,1-8.)
Selv om israelittene var ulydige imot Gud og Han måtte straffe dem, var Han 
fortsatt glad i dem.

VIS PLAKATEN, ”FRELSEREN.”

Husk:
I Edens hage hadde Herren lovt at Han skulle sende en Frelser som skulle 
ødelegge Satan og fri verden ut av Satans makt. Gud gav også dette løftet 
til Abraham, Isak og Jakob. Herren lovte dem at Frelseren skulle bli en av 
deres etterkommere. Gud bevarte Israel, etterkommerne av Abraham, Isak 
og Jakob, for det var gjennom dette folket Gud skulle fullføre sin plan om 
å sende en Frelser til verden.
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Gud ville at verden skulle få vite om Ham.
Det er bare Bibelen som lærer oss om Gud.
Gud gav oss mesteparten av Bibelen gjennom Israel.
- Gud brukte jødiske menn til å skrive ned mesteparten av Bibelen.

Tenk over:
Gud bevarte Israel for at Hans Ord og Evangeliet om Frelseren skulle bli 
kjent for deg og meg. (Rom. 3,1-2.)

VIS PLAKATEN, ”ISRAEL.”

E. Kongetiden.

(1. Samuel 8,4-7.)
Israel var heldigere enn alle andre nasjoner i verden, for de hadde Gud til 
konge.
Men Israel var ikke fornøyd med det. De ville ha en konge slik de andre 
nasjonene hadde.
Gud gav dem det de ville ha.
Mange konger hersket over Israel.

KRONOLOGISK OVERSIKTSKART: PEK PÅ ORDET ”KONGENE” 
OG VIS HVOR MANGE KONGER DET VAR SOM HERSKET OVER 
ISRAEL.1

- Noen få av kongene trodde på Gud, men de fl este trodde ikke.
- De tilba avguder og førte folket til synd mot Guds bud.

Arkeologisk bemerkning:
I løpet av årene har arkeologer funnet mange ting fra kongetiden. Byer og 
steder, avguder, altere og andre ting. Navnene til fl ere av kongene er funnet 
innrisset på monumenter og i gravkammer. Handelskontrakter viser navn 
på herskere og byer. Krigslister viser navn på slagmarker som er nevnt 
i Bibelen. Alt som er funnet stemmer med Bibelen. Bibelen er en sann 
historie. Noen få eksempler på arkeologiske funn: Sankeribs prisme, som 
nevner kong Hiskia (ca. 700 år f.Kr.) Kong Hiskias tunnel (ca. 700 år f. 
Kr.) Jasperseglet som har innskriften ”Sema, Jeroboams tjener” (ca. 750 
år f. Kr.) Elfenben med inngravert navnet til kong Hasael (ca. 800 år f. Kr.) 
Moabittsteinen, som nevner kong Omri (ca. 800år f. Kr.)2

1 Det er ikke nødvendig å nevne navnene på alle kongene. Bare vis hvor mange konger det 
var slik at barna får et visst begrep om hvor mange år kongetiden varte.
2 Dersom barna spør etter det, kan du fi nne disse personene omtalt i Bibelen påfølgende 
steder:
Kong Hiskia og Sankerib - 2. Kongebok 18,19; Jesaia 36,37.
Kong Esekias tunnel - 2. Kongebok 20,20.
Sema, Jeroboams tjener (sannsynligvis Jeroboam den 2) - 2. Kongebok 14,23-29. (Jeroboam 
den 2. er nevnt, ikke Sema, men ”Sema” er et bibelsk navn som er nevnt i andre avsnitt.)
Kong Hasael - 2. Kongebok 8,8-15; 12,17-18.
Kong Omri - 1. Kongebok 16,21-30.
Dette er en begrenset liste. En kan fi nne fl ere opplysninger ved å bruke en bibelhåndbok 
eller et bibelleksikon.
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F. David, Israels store konge.

David var den største og mest kjente kongen i Israel.

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

LES 2 Samuel 5,4.

David trodde på Gud og ønsket å være lydig imot Ham i alle ting.

Tenk over:
David var født som synder som alle oss andre. Men David visste at han var 
en synder og at syndens lønn er døden. Han visste at hans eneste håp var i 
Guds miskunnhet og tilgivelse. David ofret til Gud for sin synd, et blodoffer 
som det var foreskrevet i loven. Fordi David stolte på Gud og satte sin lit 
til Ham, ble han mottatt av Gud og fi kk sine synder tilgitt, akkurat som 
Abel, Noah, Abraham, Isak, Jakob, Moses, Josva og mange andre.

David var en av Guds profeter.
- Gud valgte David til å skrive mye av det som står i Bibelen.
- Før David ble konge, var han hyrde.
- David skrev mange av Salmene, som er lovsanger til Gud for Hans 

kjærlighet og miskunn.1

Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 42,
”SALMEDIKTEREN”

G. David planlegger å bygge tempelet.

Bakgrunn:
Som konge over Israel samlet David store verdier. Han bygget et fl ott 
palass av tre, stein, ull og sølv til seg selv. En dag tenkte David på hvor 
vakkert palass han hadde, og det gikk opp for ham at Herrens hus var mye 
dårligere. Det var det samme som det hadde vært i ørkenen, Tabernaklet 
som var laget av dyreskinn og tepper.

- Derfor planla David å bygge er vakkert hus av stein, tre, gull og sølv, for 
Herren.

Tema: Gud kommuniserer med menneskene.

 La barna slå opp noen av Davids salmer.
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Herren likte at David ville gjøre dette.
Gud sendte sin profet, Natan, til David.

LES 2 Samuel 7,1-3.

H. Guds løfte til David.

Herren sa til David at det ikke var han, men hans sønn som skulle bygge det 
nye stedet der Israel kunne komme med sine offer og tilbe Gud.
LES 2 Samuel 7,12-17.

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

Gud gav David samme løfte som Han hadde gitt til Abraham, Isak og Jakob.
- Herren lovte David at den store Frelseren, Han som skulle overvinne 

Satan, skulle bli født i hans slekt.
- Denne store etterkommeren skulle herske som konge til evig tid.
- Gud glemte aldri sitt løfte om å sende en Frelser.

I. Salomo bygger tempelet.

David skaffet til veie materialene til Herrens hus som skulle bli bygd i 
Jerusalem.

Merk:
Vi hører daglig om Jerusalem på nyhetene.1 Som i de fl este byer i gamle 
dager, var det en mur rundt byen som skulle beskytte folket mot fi endene. 
Arkeologer har gravd ut mange områder i denne byen, og mange deler 
av bymuren. Besøkende kan i dag se mange av stedene arkeologene har 
gravd ut, noen kan dateres helt tilbake til Kongetiden.

PEK PÅ JERUSALEM PÅ KARTET

Før David døde overgav han til sønnen sin Salomo arbeidet med å bygge 
Herrens hus.

LES 1 Krønikebok 22,5-6.

Salomo ble konge over hele Israel etter sin far David.

LES 1 Krønikebok 29,26-28.

Salomo bygde Herrens hus i Jerusalem.

LES 2 Krønikebok 2,1; 5,1.

1 Hvis du har, kan du vise et bilde av Jerusalem og et bilde av bymuren.
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Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 43,
”SALOMOS TEMPEL”

Nå var det ikke lenger bruk for tabernaklet som israelittene hadde laget i 
ørkenen.
Dette nye huset ble kalt tempelet.
Herrens tempel hadde to rom og var møbelert på samme måte som 
tabernaklet.

- Det tykke forhenget hang foran det aller helligste, rommet der Gud Herren 
ville bo.1

- Forhenget hang der som et ”ADGANG FORBUDT” skilt for alle unntatt 
ypperstepresten.

- Det symboliserte skillet mellom Gud og syndige mennesker.
Da tempelet ble innviet og alle ofrene ble båret fram og ofret for Herren, kom 
Herren inn i det aller helligste, på samme måte som Han gjorde i tabernaklet.
(2. Krøn. 7,1-3.)
Da Herren kom ned og fylte tempelet, så folket et strålende lys, shekinaglorien, 
og de tilba Gud.

Tema: Mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg 
selv

Tema: Menneskene kan komme til Gud bare etter Guds vilje og plan.
Tema: Gud er hellig og rettferdig. Han krever død som betaling for synd.

Husk:
Ypperstepresten hadde lov til å gå inn i det aller helligste bare en gang 
om året. Han gikk inn som representant for folket. Israelittene kunne ikke 
komme inn til Gud. Den eneste måten de kunne bli akseptert av Gud på, var 
å stole på ypperstepresten som bar blodet av offerdyret som ble ofret for 
deres synd. (5. Mos. 16,2-3 og 34.)
Hvert år bar ypperstepresten blod av dyr inn i det aller helligste i tempelet. 
Han sprengte blodet på nådestolen, som var som et lokk over paktens ark 
og laget av rent gull.
Israelittene skulle aldri glemme at de var syndere, at Gud er fullkommen og 
at straffen for synd er død.
Blodet av dyr kunne aldri betale for synden de hadde gjort, derfor måtte de 
bære inn blod hvert eneste år.
Hver gang dekket Gud over syndene til folket og holdt straffen tilbake. Han 
ventet til det store og fullkomne offer skulle bli ofret.

1 Dette må du få med når du underviser.
Du kommer til å nevne teppet når du skal forkynne om Kristi død.
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 (Hebr. 10,4.)

J. Mange konger hersket over Israel etter at Salomo døde,

Tema: Mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg 
selv

(1. Kongebok 11,9-13 og 31-37.)
Etter at Salomo var død, var israelittene uenige om hvem som skulle bli konge, 
og de ble delt i to kongedømmer.
De ti stammene i nord ble kalt Israel, og de to stammene i sør ble kalt Juda.

PEK PÅ ISRAEL OG JUDA PÅ KARTET. 

K. Konklusjon

Vi har nå gjennomgått en lang tidsperiode av Israels historie:
- Fra Josva til David var det ca. 400 år.
- Fra David og hele kongetiden var ca. 400 år.

PEK PÅ PERIODEN FRA JOSVA TIL OG MED KONGENE PÅ DET 
KRONOLOGISKE OVERSIKTSKARTET.

Når du får tid, kan du lese igjennom hele Bibelen selv!
Guds Ord er skrevet til oss for at vi skal lære å kjenne Ham.
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SPØRSMÅL

1. Hvem var leder over Israel etter at Moses døde? Josva.

2. Gav Gud landet til Abrahams etterkommere slik Han hadde 

lovt? Ja, Gud holdt sitt løfte og gav dem landet.

3. Hva gjorde israelittene etter at Josva døde? De vendte seg bort 

fra Herren og tilba avguder på samme måte som hedningefolkene 

som bodde rundt dem.

4. Hvem er det som forfører folk til å tilbe avguder? Satan.

5. Dersom vi tilber noen eller noe annet enn den levende og sanne 

Gud, hvem er det da vi i virkeligheten tilber? Satan og hans 

ånder.

6. Hvorfor vil Satan at folk skal tilbe avguder og andre ting?

a) Fordi Satan hater Gud og vil ikke at noen skal tilbe Ham.

b) Fordi Satan hater menneskene og vil ikke at de skal tro på 

Gud og bli frelst fra døden.

c) Fordi Satan benytter mange måter for å forkle seg selv for å 

lure mennesker.

7. På hvilken måte straffet Gud israelittene for avgudsdyrkelsen?

Gud lot fi endene vinne over dem.

8. Hva gjorde Gud da israelittene bekjente at de hadde gjort galt 

og ba til Gud om hjelp? Gud brukte israelittiske menn og kvinner 

som ble kalt dommere til å hjelpe folket med å overvinne fi endene.

9. På hvilken måte var David annerledes enn de andre kongene 

som hersket over Israel?

a) David trodde på Gud og var lydig imot Ham.
b) David var enig med Gud i at han var en synder. Han bar fram 

dyreblod som offer for sin synd, fordi han trodde at da ville 
Gud tilgi syndene hans og ta imot ham.
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10.Hvilket løfte var det Gud gav David? Gud lovte David at Frelseren 

skulle bli født i hans slekt.

11. Etter at David hadde bygd et palass for seg selv, hva ville han 

bygge da? David ville bygge er tempel for Herren i Jerusalem.

12.Bygde David et tempel for Herren? Nei, sønnen hans, Salomo, 

bygde det.

13.Hva var det som var felles for dette tempelet bygd av stein og 

tabernaklet  i ørkenen?

a) Templet hadde to rom som i tabernaklet, og de var møbelert på 

samme måte.

b) Forhenget hang fremdeles foran inngangen til det aller 

helligste som et ”ADGANG FORBUDT” tegn for alle unntatt 

ypperstepresten.

14.Når hadde ypperstepresten lov til å gå inn i det aller helligste?

En gang om året.

15.Hva gjorde ypperstepresten i det aller helligste? Han sprengte 

blod av offerdyr på nådestolen.

16.Var blod av offerdyr godt nok som betaling for synden?

a) Nei, synd betales bare med at synderen dør.

b) Blod av offerdyr var bare midlertidig. Det holdt straffen tilbake 

helt til det fullkomne offeret skulle bli båret fram.

17.Hva gjorde Gud når ypperstepresten stenket blod av offerdyr 

på nådestolen?

a) Gud tilgav synden israelittene hadde gjort det siste året.

b) Gud holdt straffen tilbake til det fullkomne offeret skulle bli båret 

fram.

18.Hva skjedde etter at kong Salomo døde? De ti stammene i nord 
skilte seg fra de to stammene i sør.
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FORSLAG TIL OPPGAVER    FORSLAG TIL OPPGAVER    FORSLAG TIL OPPGAVER LEKSJON 28

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 95,3
Barna kan tegne en kongekrone og skrive minneverset under. Dekorer 
kronen med glitter som limes på.

2. Bøker i Bibelen
Bruk samme metode som i leksjon 24. Lær navnene på Joel, Amos, 
Obadja, Jonas, Mika og Nahum. Disse bøkene har navn etter profetene 
som skrev dem.

3. Ikke et eneste løfte glemt.
Spør barna om de noen gang har gitt løfter og ikke holdt dem. Minn om at 
vi alle av og til glemmer å holde det vi lover .
Les Josva 23,14 og se om de kan fi nne hvor mange ganger Gud glemte å 
holde sitt løfte. (Aldri!)
Barna kan streke under dette verset i Bibelen sin.
Understrek at Gud er trofast. Han gjør alltid det Han sier Han vil gjøre. 
Han holder alltid sine løfter.

4. Hvorfor var Gud nådig imot israelittene?
Diskuter:
Trodde israelittene på Gud da de vandret gjennom ørkenen? (Nei, de fl este 
klaget.)
Hva var det speiderne sa da de kom tilbake fra det lovede landet? (De 
klaget over at det var umulig å klare å innta landet.)
Trodde folket på Gud etter at Josva var død? (Nei, de gikk tilbake til sine 
gamle syndige veier og glemte Gud.)
Trodde kongene på Gud? (Nei, de fl este ville ikke tilbe Gud og tro på 
Ham.)
Hvorfor var Gud trofast imot det utro Israel?
Gi barna anledning til å komme med sine meninger. Her er noen av 
grunnene: 
Han hadde lovt å sende en Frelser gjennom slektslinjen til Abraham, Isak 
og Jakob. 
Han skulle gi sitt Ord til verden gjennom Israel.
Han hadde lovt å velsigne verden gjennom en av Abrahams ætt - 
(Frelseren.)
Han ville at hele verden skulle lære å kjenne Ham, og Han valgte å gjøre 
seg selv kjent gjennom Israel. (Vis plakaten, ”Israel.”)
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Understrek:
Menneskene er syndere.
Gud er hellig. Han er trofast. Han holder alltid det Han lover.  Han er 
miskunnelig og nådig.

5. Kongetiden
Ta med bibelhåndbøker, bibelleksikon eller lignende, som viser bilder av 
arkeologiske utgravninger fra kongetiden.
Understrek:
Bibelen er sann. Den er Guds Ord - en korrekt historie om hva som 
skjedde.
Minn barna på at det er viktig å lytte til hva Gud sier i sitt Ord.

6. Jerusalem
La barna lage plakater med bilder fra Jerusalem i dag. Ta med blad, aviser 
og brosjyrer med bilder de kan bruke.
Minn om at Jerusalem er byen der kong David forberedte byggingen av 
tempelet, og sønnen, Salomo, bygget det.
Studer kart av Jerusalem  (bak i Bibelen eller i andre bøker.)

      Understrek at Bibelen er sann. Dette er steder som fi nnes i verden i dag.



Navn____________________________

Israel tror ikke på Gud, så Han dømmer dem.
Men noen tror på Ham, og Han frelser dem

Fullfør setningene ved å bruke ordene fra Ordbanken

SE PÅ, GUD, TRODDE, SYND, TRO, MISKUNNELIG, 
DØDE, LØFTER, DØ, LØFTER

1. Ti av speiderne mente de ikke skulle prøve å gå inn i Kanaan, fordi de hadde sett 

kjempene i landet og de _____________ ikke på Guds løfter.

2. Men Josva og Kaleb trodde på Gud og stolte på Hans _____________ om å gi 

dem landet.

3. Gud sa at alle som ikke ville tro på Hans løfter, skulle _____ i ørkenen. De skulle 

ikke komme inn i Kanaan. Men Josva og Kaleb, som trodde på Gud, og barna til 

dem som ikke trodde skulle få komme inn i landet. Gud holder alltid sine _______

4. Da israelittene klaget, sendte Gud giftige slanger inn i leiren deres. Folket ble bitt 

av slangene og _______. Satan er som en slange som har bitt alle med ________, 

så alle mennesker må dø.

5. Gud ba Moses lage en kopperslange og sette den opp på en stang. Dersom noen 

var blitt bitt av en slange, skulle han bare _________ _______ kopperslangen og 

bli helbredet.

6. Det var _______ som helbredet dem som så på kopperslangen. Han helbredet 

dem fordi Han er kjærlig og __________________ og fordi de _____________ på 

Ham.

      Finn budskapet som skjuler seg her: G R O Å D T U P!

Repetisjon 28
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SAMTALE 28  Israel i Det lovede land under
    dommere og konger
Terje: Jeg hater å skrive bokomtale!
Janita: Jeg også. Det er så kjedelig!
Onkel Dagfi nn: Jeg trodde dere var glad i å lese.
Janita: Det er vi også - det er bare så kjedelig med bokomtaler.
Onkel Dagfi nn: Kanskje dere ikke vet hvordan dere skal gjøre det? Hva 
handler det om?
Terje: Det er en sann historie om en pioner. Han tok familien sin med i en husvogn 
over prærien. Senere bygde han hus, ryddet jord og startet med jordbruk.
Onkel Dagfi nn: Flott, Terje. Hva slags type var han?
Terje: Han arbeidet hardt og prøvde å fullføre det han begynte med, men det 
var ikke alltid det ble som han hadde tenkt. Han likte jakt og fi ske, og han var 
glad i familien sin.
Onkel Dagfi nn: Hvis jeg skulle lese en god pionerhistorie, ville jeg ha valgt 
denne boken. Du hadde en fl ott bokomtale, Terje.
Janita: Mener du at det var en bokomtale?
Onkel Dagfi nn: Det var en god begynnelse. Terje fortalte hva det handlet om, 
og han fortalte hvordan hovedpersonen var. Vi kan lære mye av å lese.
Janita: Det var da enkelt. La oss prøve enda en bokomtale.
Onkel Dagfi nn: Jeg håpte du ville spørre om det. Hva med Bibelen?
Janita: Men det er en tykk bok!
Onkel Dagfi nn: Ja, det er det. Men vi kan stille de samme spørsmål og se hva 
dere har lært så langt. Hva er det Bibelen handler om?
Terje: Det er om Gud, om hvordan Han skapte alle ting og om at Han skapte 
menneskene.
Janita: Men så syndet menneskene.
Terje: Men Gud gjorde en vei for menneskene så de kunne komme til Ham ved 
tro. Og Han lovte å sende en Frelser.
Janita: Men menneskene ville ikke høre på Gud, derfor sendte Han en 
vannfl om. Han reddet Noah og familien hans fordi de trodde på Gud.
Terje: Etter vannfl ommen tilba menneskene avguder igjen.  Men Gud kalte på 
Abraham.
Janita: Abraham trodde på Gud.
Terje: Abraham trodde på Gud og ble tatt imot som om han var rettferdig. 
Abraham hadde ikke noen barn før han var 100 år gammel! Men Gud lovte 
Abraham at han skulle bli til et stort folk.
Janita: Det var nasjonen Israel. Gud reddet dem mange ganger - Han til og med 
førte dem gjennom havet på tørr grunn og tok seg av dem i ørkenen. De klaget 
hele tiden. De lærte aldri av sine feil. Men Gud holdt sine løfter hele tiden.
Onkel Dagfi nn: Flott bokomtale dette. Nå, hvordan er hovedpersonen i Bibelen?
Terje: Gud er hovedpersonen i Bibelen. Han er fullkommen og hellig.
Janita: Han elsker oss, men synden skiller menneskene fra Gud.
Terje: Bare Gud kan gjøre en vei for menneskene så de kan komme tilbake til Ham.
Janita: Gud vet alt. Han er alle steder hele tiden og Han kan gjøre alt det Han 
vil - Han er allmektig.
Onkel Dagfi nn: Hva tror dere? Klarer dere å skrive en bokomtale?
Terje: Hm, jeg trodde ikke vi visste så mye.
Onkel Dagfi nn: Gud gav oss Bibelen for at vi skulle lære om Ham. Mesteparten 
av det gamle Testamentet forteller om hvordan Gud arbeidet gjennom israelittene. 
Men det er skrevet ned for oss alle, så vi kan kjenne Gud. Dere barn har lært mye 
om Gud allerede. Det skal bli spennende å lære mer! 


