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Forord
Dette heftet er det første i en serie der vi ønsker å gi andaktshjelp til kristne 
barnelag. Vi har satt opp et forslag til en 4-årig tekstrekke, med 9 tekster for hvert 
halvår. Tekstoversikten er laget som en hjelp til å sikre bredde i det barna får høre 
gjennom andaktene på barnelagssamlingene. Vi ønsker på denne måten å bidra 
til at barna får en oversikt over bibelhistorien, og en innføring i sentrale tekster og 
tema. Vi tar sikte på å utarbeide tekstgjennomgang fortløpende, og gjøre dette 
tilgjengelig før et nytt år begynner.

Vi anbefaler at denne oversikten følges, og at de som skal ha andakt, informeres 
om hva som er tekst og tema for den aktuelle samlingen.

Takk for den innsatsen du gjør for barn der du er! Vi får tjene ham som elsker alle 
barna, og derfor får vi leve i tillit til at han gleder seg over den tjenesten vi står i. 
Be om å få formidle et sant bilde av Jesus gjennom ord og væremåte, så barna får 
et møte med ham som vil at alle skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. 

Den aldersgruppen vi har prøvd å sikte oss inn mot, er barn i småskolen. Vi håper 
at du som er leder kan ha nytte og glede av dette heftet, og tilpasse formidlingen 
til de barna som kommer på barnelaget du er leder for. Vi har hatt som mål å 
skrive slik at det skal være kort vei fra den skriftlige tekstgjennomgangen og 
til den muntlige formidlingen. Om nødvendig kan teksgjennomgangen leses 
opp, men vi anbefaler at den i stedet brukes som et verktøy og en ressurs i 
andaktsforberedelse, og at selve formidlingen skjer med ens egne ord. 

Under hvert tema har vi tatt med et fargeleggingsbilde eller en annen aktivitet. 
Disse kan kopieres opp og brukes på samlingen, eller barna kan få dem med 
hjem, slik at de lettere kan huske det som ble formidlet. Vi har også tatt med forslag 
til minneord, og dessuten søkeord som kan brukes på www.FreeBibleImages.
com. Dette er en internettside som inneholder bildeserier til veldig mange 
fortellingstekster i Bibelen. Hvis du går inn på denne siden, får du opp et søkefelt 
- et hvitt felt der det står ”Find a story right now”. Her kan du skrive inn søkeordene 
vi foreslår. Du vil da få opp en oversikt over aktuelle bildeserier. Ved å klikke på 
en av dem, kan du se gjennom bildene. Hvis du vil gå tilbake og se på en av 
de andre seriene, klikker du på venstrepilen øverst til venstre på skjermen. Når 
du har funnet en bildeserie du ønsker å bruke, klikker du på «Download image 
set» øverst til høyre. Du får da opp en rekke valgmuligheter. Klikk på en av de to 
lengst til venstre. Bildeserien vil da bli lastet ned på datamaskinen din som en 
Powerpoint-presentasjon, som du kan bruke uten å være tilkoblet internett.
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Skapelsen
1. mos 1:1-2:3

Når Bibelen begynner med ordene «I begynnelsen 
skapte Gud …» betyr det at her får vi høre om verdens 
og historiens begynnelse. Det er ikke Guds begynnelse, 
for Gud har alltid vært. Han har verken begynnelse eller 
slutt. Det er dette vi mener når vi sier at Gud er evig.
 
Vi mennesker og denne verden som vi bor i, fikk en 
begynnelse fordi Gud ønsket det. Det var hans idé 
alt sammen. Fjellene, snøen, den myke kattepelsen, 
grønnfargen på gresset, størrelsen på hvalen, sangen 
til fuglene. Det ble slik fordi Gud ønsket det. Og vi 
mennesker ble slik fordi Gud ønsket det. Når jeg eller du 
skal lage noe, blir det ikke alltid slik vi hadde tenkt. Men 
da Gud var ferdig med å skape, så han på alt det han 
hadde laget, og var kjempefornøyd. 

Når vi leser om hvordan Gud skapte verden, ser vi at det 
skjer veldig ryddig. Gud har kontroll på det han holder 
på med. Han skaper alt i den nødvendige rekkefølgen:

Først himmelen og jorden (men ennå uten lys, og uten 
noe som vokser og lever).

Første dag skapte han lyset, og vekslingen mellom dag 
og natt. For alt levende trenger lys. 

Andre dag laget han det slik at havet trakk seg tilbake og 
det kom fram tørt land. For mye av det han ville skape, 
kan ikke leve i havet.  

Tredje dag skapte Gud planter og trær. Nå kunne 
plantene komme, for det var tørt land. Og Gud skapte 
plantene før fisker, dyr og fugler, siden alt annet som 
lever, er avhengig av plantene.

Fjerde dag skapte han solen, månen og stjernene.

Femte dag skapte han fiskene og fuglene.

Sjette dag skapte han dyr og mennesker. 

Syvende dag hvilte Gud, og gledet seg over alt det fine 
han hadde skapt.

Historien om alt det vi kan se og føle begynte med at Gud 
skapte himmelen og jorden. Det finnes kjempemange 
planeter og stjerner i verdensrommet, men Gud begynte 
faktisk med å skape jorden. Jorden er ikke den største 
planeten, men størrelsen betyr ikke noe for Gud. Det var 
denne ene lille planeten Gud ville gjøre noe ekstra med.

Slik er Gud. Når vi leser gjennom Bibelen ser vi gang på 
gang at Gud velger på en helt annen måte enn vi ville 
gjort. Han velger ut et lite folk, et lite land, den yngste i 
søskenflokken, den som gir opp fort og den som ingen 
ville være venner med. Når han skaper verden med det 

enorme verdensrommet, skapes dette rundt en liten 
planet. Men nettopp denne lille planeten har han en plan 
for. Her skapes land og hav, planter og dyr, og helt til 
slutt skapes mennesket. Alt det andre var gjort klart for 
at menneskene skulle ha et sted å bo, og alt de trengte 
for å leve.

Menneskene var det siste Gud skapte, og det mest 
verdifulle av alt han skapte. Bibelen sier at mennesket ble 
skapt i Guds bilde. Det vil si at menneskene på flere måter 
ligner på Gud, og er skapt slik at vi kan være sammen 
med Gud. Vi kan lære om ham, vi kan be til ham, vi kan bli 
glad i ham. Siden mennesker er skapt i Guds bilde, satte 
Gud menneskene til å bestemme over alt det som Gud 
hadde skapt, både naturen og dyrene. På denne måten 
viser Gud at vi mennesker er helt annerledes enn alt det 
andre han har skapt. Et menneskeliv er verdt så uendelig 

Skapelsesberetningen gir oss et 
fundament for å leve, fordi den gir oss 
svar på flere av menneskenes viktigste 
spørsmål: Hvem er jeg? Hvor kommer 
jeg fra? Er jeg ønsket? Hvorfor er jeg 
her? Skapelsesberetningen lærer oss 
at vi er skapt, ønska og elska.
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mye mer enn alt annet. Det er både riktig og viktig å ta 
vare på naturen og behandle dyr på en god måte, men 
omsorg for mennesker skal alltid komme først.

Dette ligner på slik vi har det hjemme. Mor og far eier 
mange ting som de er glad i og passer godt på. Sofa og 
bord, kopper og glass, TV og kanskje en bil. Kanskje har 
dere en hund eller katt også? Men hva hadde mor og far 
svart hvis noen spurte dem hva de er mest glad i: TV´en 
eller barna? Jeg tror de ville ledd og sagt at selvsagt er de 
mye mer glad i jenta 
si og gutten sin enn 
alt det andre de har. 
Slik er det med Gud 
også. Han har skapt 
oss mennesker i sitt 
bilde, og derfor er 
vi helt spesielle for 
ham. 

Gud visste akkurat 
hvordan han ville at 
menneskene skulle være, likevel er ingen mennesker like. 
Det er ikke fordi Gud har gjort en feil. Gud har gjort alle 
mennesker slik han vil ha dem. Han skapte menneskene 
som menn og som kvinner. Noen ble korte og noen ble 
lange. Noen fikk krøller og noen fikk det ikke. Noen ble 
lyse i huden, andre ble mørke. Noen ble glad i stillhet 
og andre i fart og spenning. Noen kan smile av det 
meste, mens andre tar det meste på alvor. Gud hadde 
full kontroll da han skapte den alvorlige krølltoppen eller 
den kortvokste og fartsglade jenta. Han skaper fremdeles 

hver eneste en i sitt bilde.
 
I Salme 139 står det: «du formet meg i mors liv.» og «Da 
jeg bare var et foster, så dine øyne meg.» (vers 13 og 16). 
Gud laget deg akkurat slik han ville ha deg, og kjente 
deg mens du ennå var i mors mage. På samme måte som 
en kunstner lager hundrevis av forskjellige bilder lager 
ikke Gud to like mennesker. Men alle er likevel skapt i 
Guds bilde, og elsket av ham. 

Ved å bli kjent med Bibelens Gud blir vi også kjent 
med oss selv. Vi vil aldri forstå Gud fullt ut, men det er 
godt for mennesker å bli kjent med ham, for alle vil 
kjenne seg igjen i ham. Det er ikke slik at Gud passer 
best for bonden, dommeren, fiskeren eller sykepleieren. 
Bussjåføren, tiggeren, frisøren og landslagstreneren i 
ishockey kommer fra samme skaper. Både fattige og 
rike kjenner at de er kommet hjem når de blir kjent med 
Jesus, Guds Sønn. 

Guds største ønske er at alle mennesker skal tilhøre 
ham. I det ligger det også et kall til å drive misjon. Alle 
mennesker må få mulighet til å bli kjent med han «… 
som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen 
og på jorden.» Ef.3,15. Et menneske vil alltid lengte etter 
å vite hvor det kommer fra. Et barn som ikke kjenner sine 
foreldre vil aldri finne ro uten å vite sannheten. På samme 
måte føler den som ikke kjenner Gud på en tomhet og 
lengsel. Vi som kjenner Gud har ansvar for å fortelle 
andre om ham.

Biskopen og teologen 
Augustin, som levde på 
300-tallet, har sagt dette 
om Gud: Du har skapt 
oss til fellesskap med 
deg, og sjelen er urolig 
til den finner hvile i deg.

Minneord

Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde 
skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.  

1 Mosebok 1:27

freebibleimages.com
søkeord: creation

bilder
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Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde 
skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.  

1 Mosebok 1:27
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Vi har kalt dette andaktsheftet for «SÅ», for å minne om at det vi vil 
formidle, er Guds eget Ord, som Jesus sammenligner med såkorn. 

Akkurat som et frø, har Guds Ord spirekraft. 

I tidligere tider i Norge var det vanlig at bonden ærbødig tok av seg lua 
når han skulle så, og når såkornet var i jorda, foldet han gjerne hendene 
og ba om Guds velsignelse over kornet og åkeren. Hele familien var jo 
avhengig av at dette såkornet spirte og gav avling, slik at det ble mat for 

store og små til vinteren. 

La oss følge bondens eksempel; La oss så ut Guds Ord. La oss gjøre det 
med en erkjennelse av at vi er med på noe viktig. La oss be om Guds 
velsignelse over det vi har formidlet, og over barna som har fått høre hva 

Bibelen sier. Og la oss ha forventning om at Guds Ord har kraft i seg. 

”Såkornet er Guds Ord.” 
(Lukas 8:11)


