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Innledning 

I 2007 ble de aller første Maks Hjelp heftene utgitt. Dette var et resultat av trosopplærings-
midler, gitt til NLM for å lage en interaktiv bibelvandring. Resultatet ble to hefter: Den røde 
tråden i GT og Den røde tråden i NT. Hvert av heftene inneholder forslag til åtte samlinger.  
I disse samlingene blir barna kjent med en bibelsk person gjennom fortellinger, aktiviteter, 
sang og bønn.  Bibelfortellingen lekes, lages, visualiseres og synges. Hvert hefte avslutter 
med en bibelvandring der man møter igjen de bibelske personene man har blitt kjent med.

Heftene har blitt godt mottatt og senere er det gitt ut 4 til: Jesus som veiviser, Paulus fra 
motspiller til medspiller, Bøller og helter i Bibelen og Konger i Bibelen. Alle heftene er bygd 
over samme lest.

Bibelvandringen som er i det aller første Maks Hjelp heftet, den røde tråden gjennom GT, 
er en bibelvandring som egner seg godt til breddetiltak og som en introduksjon til kristen 
tro. Den har en enkel og oversiktlig gjennomgang av hva Bibelen handler om. Vi starter i 1. 
Mosebok med skapelsen og ender i Johannes åpenbaring med løftet om en ny himmel og 
en ny jord der alt bare skal være godt.

Dette heftet inneholder denne vandringen til Maks Hjelp 1 i to versjoner; den opprinnelige 
vandringen med noen små endringer, som er enda bedre tilpasset breddetiltak i menigheten, 
og en versjon som egner seg for familiemøter og familiegudstjenester.

Vårt håp og vår bønn er at denne vandringen kan bli til inspirasjon og hjelp til alle dere som 
er opptatt av å formidle evangeliet for barn.

NLM Ung 2015
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Kapittel Kapittel 11
Bibelvandringen som

breddetiltak 

Forberedelser
Vandringen er lagt opp med åtte forskjellige poster, en post for hver person. Det er en 
veiviser som guider deltagerne gjennom vandringen. Veiviseren har med seg en kurv/
veske og plukker med seg en ting i fra hvert sted. Disse tingene brukes til oppsummering 
på slutten av vandringen.

For å forstå at vi skal vandre gjennom Bibelen, anbefaler vi å ha en startdør man går 
igjennom. Dette kan være et pent forheng som er hengt opp, gjerne med et brodert eller 
applikert kors på, en dør laget i papp, som det står Bibelen på, eller en vanlig dør som er 
kledd med svart stoff og pålimt BIBELEN i pappbokstaver. Det viktigste er ikke hvordan 
det ser ut, men at barna vet at når de går gjennom døra, går de «inn i Bibelen» og havner 
midt i historiene.I en kirke kan kirkedøra ha samme funksjon. Man går inn i et rom som 
er annerledes. De lokale forholdene vil avgjøre hvordan man legger dette opp. Er man i et 
hus med mange rom, kan man gå i fra rom til rom. Har man ikke så mange rom tilgjengelig, 
må rommene brukes mange ganger. Da gjelder det å ha medhjelpere som sørger for at 
rommet er slik det skal være til en hver tid. 
Når vi deler gjennomføringen opp i ulike rom, er det ikke alltid ment som fysiske rom. Det 
er ment som en hjelp til å skille de ulike delene og vise fremdriften i vandringen.  

Hvis det er en skoleklasse som inviteres, anbefaler vi å ta betalt pr. elev. Det trenger ikke 
være så mye, men betalingen gjør det mere forpliktene for de vi inviterer, i tillegg til at det 
sier litt om kvaliteten på det som tilbys. Det er noe det er verdt å betale for. 

Denne vandringen krever
• En veiviser
• En mann som er Noah
• En dame som er Rut
• En mann som er kong David
• En kvinne som er enken i Sarepta
• En mann som er Nehemja
• 2-3 personer som er fiender
• Scenearbeidere. 
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Selvsagt kan én mann spille både Noah og kong David. Likeså kan én kvinne ha begge de 
kvinnelige rollene. 

Veiviseren må være en som er glad i å fortelle og som er trygg på historiene han eller 
hun skal lede deltagerne igjennom. Variert stemmebruk og stort engasjement bidrar til å 
trekke barna inn i historiene.

Av rekvisitter kreves: 
– En kurv/veske hvor man kan samle tingene man tar med seg

Rom 1:
– Et rom som kan gjøres mørkt
– Diverse bilder av skaperverket
– En fin eske med et speil i. Esken bør ha lokk
– En boks med et halvspist eple i 
– Et helt eple som byttes ut med det halvspiste når barna ikke ser det, evt.to helt like bokser, 

slik at man kun bytter boksen og ikke innholdet

Rom 2:
– Planker, spiker, hammer
– Båttegning  - se vedlegg 1 

Rom 3:
– Et rom som kan gjøres mørkt
– Stjernehimmel som kan lages av et PowerPoint bilde som lyser i taket ved hjelp av en 

projektor. Bildet lager du ved å bruke Paint. Farg hele arket blått og lag mange gule små 
prikker på arket.  Det er også mulig å kjøpe en lampe som lager stjernehimmel i taket.

– En stor stjerne, for eksempel en som er klippet ut i papp 
– Eventuelt noe barna kan ligge på; tepper eller madrasser 

Rom 4
– Staven til Moses
– Slange, for eksempel en lekeslange av gummi 
– Rytmeinstrument. Her er forslag på hvordan du kan lage rytmeinstrumenter selv: 

• Fyll et tomt kinderegg med ris. Ta gjerne en teip rundt, slik at det sitter litt bedre 
sammen. Når du rister det, blir det fin lyd.

• Steng den ene enden av en dorullkjerne ved å teipe godt fast et dobbelt lag av mat-
papir eller annet papir. Fyll dorullkjernen med erter eller ris, og teip godt igjen den 
andre enden også. Når du rister det, blir det fin lyd. Et plastbeger, for eksempel et 
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tomt rømmebeger eller drikkeglass, kan også brukes til formålet.
• Harpe/ gitar kan lages ved å ta gummistrikker, gjerne i forskjellige størrelser, rundt 

en skoeske eller lignende. Spill i vei på strikkene over det tomme rommet!
• Sugerørsfløyte lages av et ca 4 cm langt sugerørstykke. Klem sammen i den ene 

enden og klipp av hver side slik at det blir en spiss. Blås i vei!
• Bruk to pinner/ tresleiver til å slå mot hverandre!
• Ved hjelp av grytelokk og en tresleiv kan man få masse lyd!

Rom 5
– Kornband 

Rom 6
– Et slektstre – se vedlegg 2

Rom 7
– En krukke med mel
– En kurv med brød – se vedlegg 3 for oppskrift 
– Deig og bakeutstyr til enken i Sarepta

Rom 8
– Masse byggeklosser. Bruk det dere har, for eksempel høybunter, sofaputer, pappesker 

krakker, og så videre. Hvis dere tenker at det skal være en årlig begivenhet, anbefaler vi 
å kjøpe inn flyttekasser eller lignende. Disse er lette å lage en fin mur av og de tar heller 
ikke stor plass ved lagring.

– En tegning av hvordan byggverket skal bli
– Skjold, for eksempel store grytelokk med håndtak midt på 
– Noe fiendene kan bruke under angrepet, for eksempel vannpistol eller erter

Før vandringen begynner
Veiviseren tar imot deltagerne, og alle sitter i en ring og snakker om Bibelen og det de 
skal være med på. Hvis ikke barna er kjent, er det også naturlig å presentere huset de er 
kommet til, for eksempel kirke, bedehus, ol., og hvem som er med på vandringen.
Momenter som kan med i samtalen:

• Bibelen er en bok bestående av 66 bøker
• Den er skrevet over en periode på flere hundre år
• Det er forskjellige forfattere og sjangere, men vi tror at det er Gud som har fortalt 

dem som skrev, hva de skulle skrive
• Bibelen finnes på mange språk, og er en av verdens mest solgte bøker
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• Det er en merkelig bok; noen tror det som står der er helt sant, andre mener det 
bare er en samling med gode fortellinger 

• Nå skal dere få være med på en lek: Vi skal leke at vi ikke er på bedehuset/kirken/
stedet man er, men at vi i stedet er inne i Bibelen

• Vi skal sammen gå inn i boka å finne ut hva den handler om
• Noen steder kan det bli helt mørkt, men det vil aldri skje noe skummelt, så ingen 

trenger bli redde
• Boka er stor, og ikke alltid så lett å finne frem i, derfor trenger dere en guide eller 

veiviser. Veiviseren må alltid få gå først

Gjennomføring
Gå inn i «bibeldøra» for eksempel en dør med svart stoff og gule pappbokstaver som dan-
ner ordet «BIBELEN» 

Rom 1
(På veggen henger bilder av blomster, fugler, sjø osv - ting som Gud har skapt (dvs. det 
bør ikke være med biler og hus på bildene.) Det er satt en eske med speil og en boks med 
et halvspist eple, litt bortgjemt i rommet - gjerne litt høyt slik at barna ser de, men ikke 
når de.) 

Deltagerne går inn i et mørkt rom.

Veiviser:  Her var det mørkt. Mørket gjør det vanskelig å se. Vi vet ikke hvordan det 
er her inne. Vi vet ikke hvordan det var før Gud skapte verden. Men Bibelen 
forteller at først var alt bare mørke. Så sa Gud, ”Bli lys” og det ble lys.

 (- Lyset slås på av en hjelper som står ved lysbryteren) 

Det første Gud skapte var lyset; siden skapte han vann, tre, blomster, fis-
ker, elefanter, krokodiller, pusekatter, dompaper, kråker og mennesker. 
Da han var ferdig så han på alt sammen og var kjempefornøyd med det han 
hadde gjort. Nå skal dere få gå litt rundt og se på bildene på veggen, mens 
dere tenker på hva dere har sett i dag som Gud har skapt….. 

(Deltagerne går rundt og ser på bildene - lederne småprater med dem)

Nå kan dere få sette dere ned. Se hva jeg fant; en liten boks! Hvis dere 
kikker oppi her, så ser dere det fineste Gud skapte! Det er helt sant! Nå 
sender vi boksen rundt, alle kan få titte ned i boksen, men ingen må si hva 
dere ser.

(Send boksen med speil rundt, mens en og en får se oppi. Pass på at ingen sier noe eller 
viser til sidemannen, for det skal være like spennende for den første som for den siste!)
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Hva er det fineste Gud skapte? 
Mennesker. Deg og meg! Gud ville være mye sammen med oss. Han ville at 
vi skulle være hans venner. Vet dere hva de aller første menneskene het?
(La barna svare Adam og Eva, eller fortell hvis ingen vet)

Se her! Her ligger en boks til. Hva er oppi? Vi åpner og ser 
(I boksen ligger et halvspist eple)
Æsj, Et eple som noen har spist av. Hvorfor ligger det her? Er det noen som 
vet? 
Adam og Eva spiste frukt av det eneste treet Gud hadde sagt de ikke måtte 
spise av. De bodde i en fantastisk flott hage og de hadde alt de trengte. De 
fikk spise frukt fra alle trærne unntatt ett. – Likevel spiste de av det. Når 
Gud skapte verden var alt bare godt. Ingen kranglet, ingen ble syke, ingen 
sloss, det var ingen kriger og ingen naturkatastrofer. Gud hadde tenkt det 
skulle fortsette slik, men når Adam og Eva valgte å spise av frukttreet de 
ikke fikk lov til å spise av, så var det som de sa de ville bestemme selv, at de 
ikke ville høre på Gud. Den dagen sier vi at synden kom inn i verden.
Synden er at vi vil bestemme selv og ikke høre på Gud, og fra den dagen 
har det vært krig, uvennskap, sykdom, mobbing, -rett og slett mye vondt 
i verden. Nå passet ikke menneskene lengre sammen med Gud. Selv om 
Gud var veldig glad i menneskene han hadde skapt, så kunne de ikke være 
i hagen lengre; de måtte bort, enda hvor vondt det gjorde Gud. Men Gud 
hadde alt planen klar for hvordan han skulle hjelpe menneskene. 
Ja, siden Adam og Eva måtte ut av hagen, så kan vel ikke vi være her lengre 
heller, vi må videre.

(Boksen med eplet legges i kurven til veiviseren. I løpet av vandringen byt-
tes det spiste eplet ut med et helt eple, uten at barna ser det)

Rom 2
(På vei ut av Rom 1 høres bankelyder. Guiden bestemmer seg for at de skal undersøke 
hvor de kommer fra. Når de nærmer seg lydene, ser de at det står en mann og bygger noe. 
Mannen er kledd i kjortel, har langt skjegg og snekrer etter en tegning han har liggende)

Veiviseren:  Hei! Hvem er du og hva er det du driver med?

Noah: Jeg er Noah, og jeg driver og bygger en kjempestor båt.

Veiviseren:  Bygger du båt? Men det finnes da ikke noe vann i nærheten her. 
 

Noah: Ja, det er litt merkelig, men Gud har jo sagt det. Han har sagt jeg skal 
bygge en stor båt. Når den er ferdig skal jeg ta med meg familien min om 
bord i båten sammen med en hunn og en hann av alle dyreslag, ja, bortsett 
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ifra de rene dyrene, der skal jeg ha ta med meg 7 hunner og 7 hanner. Når 
alt dette er gjort, har Gud sagt det skal komme en flom.

Veiviseren: Det må nå bli mange dyr, - hvordan vet du hvor stor båt du trenger?

Noah:  Jeg bygger slik Gud har sagt. Den skal være 300 alen lang, 50 alen bred og 
30 alen høy. Det skal være tre etasjer og ei stor dør. Den må nok være stor 
hvis jeg skal klare å få elefanten gjennom døra. 

 (Noah kan gjerne ha en tegning av båten å vise frem og i tillegg gjerne de-
monstrere hvor lang en alen er; fra albuen til fingerspissen, ca 50 cm)

Veiviseren: Så du står her og bygger en kjempestor båt, langt unna vann, bare fordi 
Gud har sagt det?

Noah: Ja, jeg vet det høres rart ut, men jeg må gjøre det Gud ber meg om. 

Veiviseren:  Ja, da skjønner jeg du har det travelt. Vi skal ikke forstyrre deg mer, lykke 
til med byggingen. 

 Veiviseren henvender seg til elevene og forteller (det kan gjerne være et 
bilde av regnbuen på veggen der de står) ….

 Nå har vi hilst på Noah, og han bygde faktisk en kjempestor båt, langt unna 
land, bare fordi Gud hadde sagt det. Da båten var ferdig gikk han og fami-
lien om bord sammen med de dyra han fortalte om, og så lukket Gud døra 
til båten, og det begynte å regne.  Det regnet og regnet og ble en stor flom. 
Båten fløt omkring på vannet, men Noah var helt trygg om bord i båten. 
Når det hadde sluttet å regne, og Noah igjen kom ut av båten, takket han 
Gud som hadde reddet ham. Da lovte Gud at han aldri mer skulle la det 
komme en slik flom som utryddet alt livet på jorda, og for å vise at han 
mente det, satte han en regnbue på himmelen. 

 Har dere sett regnbuen noen gang? Den er flott. Når dere blir eldre, kom-
mer dere til å lære at regnbuen viser seg når lyset treffer vanndråper på en 
spesiell måte, og da blir det en fargeskala som lager regnbuen. Men selv 
om det kan forklares hva som skjer, så er det fint å tenkte på at Gud ville 
gi oss regnbuen som et tegn på at han vil holde det han lover. Det kan dere 
tenke på neste gang dere ser regnbuen.

(Veiviseren tar med seg hammeren og viser barna videre til neste rom)

Rom 3
(Rommet er litt mørkt, men opplyst av stjernene i taket. Det er god plass til at alle barna 
kan legge seg på gulvet å lytte. Rytmeinstrumenter ligger utenfor døren.) 
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Veiviseren:  Enda et mørkt sted. Kanskje det er natt? Se på den flotte stjernehimmelen. 
Vi setter oss ned på bakken og ser. Klarer dere å telle dem?

 Vi er ikke de første som teller stjerner. Nå skal dere få høre historien om en 
som het Abraham. Han fikk beskjed av Gud om å telle stjerner. 
(bruk følgende tekst eller fortell med egne ord)

”Du kan ikke se Gud, så hvordan vet du at Gud finnes?” Stadig fikk Guds 
venn, Abraham, høre dette. ”Jeg vil at du skal reise herfra,” sa Gud en dag 
til Abraham. Abraham ble nok ganske paff, for han var sikkert glad i stedet 
hvor han bodde, byen Ur. Der hadde han mange venner. ”Langt borte ligger 
et vakkert land som heter Kanaan,” fortsatte Gud. ”Dette landet vil jeg gi 
til deg og barna dine.” ”Hvorfor?” spurte Abraham. ”Fordi jeg elsker deg. 
Jeg vil gjøre deg til en stor familie, ja, til et helt folk, og dere skal være mitt 
folk. Hele verden skal se hvordan jeg elsker dere. Du kan telle stjernene på 
himmelen, så tallrik skal ætten din bli” ”Men min kone og jeg har jo ingen 
barn,” svarte Abraham. Og han visste at egentlig var de allerede for gamle 
til å få barn. Så dette var merkelig. ”Abraham, jeg har valgt deg til å være 
en del av min store plan. Vil du stole på meg?” Ja, det ville Abraham gjerne, 
og skyndte seg av gårde for å pakke. 

”Er du blitt gal?” spurte vennene. ”Legger du ut på flyttefot med alt du eier 
uten å ane hvor du skal hen? Følger du en Gud du ikke engang kan se? 
Tenk på alle røverne og alle de ville dyrene i ødemarken. Du kommer til å 
angre bittert på at du drog fra dette deilige huset for å bo i nomadetelt.” 
Men Abraham bare smilte for seg selv der han forsvant i synsranden med 
alle tjenerne og dyra sine. Etter mange mils reise på støvete veier nådde 
de endelig landet Kanaan, og Abraham og kona hans, Sara, slo seg ned for 
å vente på familien Gud hadde lovet dem. Men ingen baby kom. År etter år 
gikk, og de ble bare enda eldre. 
Kanskje var Abraham ute mange kvelder og kikket opp på stjernene og 
tenkte på det Gud hadde lovet.

”Gud har sikkert glemt hva han lovte,” tenkte Sara trist der hun satt og så 
ut av teltet. ”Nå er det altfor seint å få barn.” Men akkurat da så hun tre 
menn på vei mot teltleiren deres. ”De ser trette ut,” tenkte hun vennlig. 
”Kom inn og spis litt,” innbød Abraham, da han fikk se dem som kom. Så 
fint at de ikke ville la disse fremmede gå forbi uten mat, for en av disse var 
Gud selv, og de to andre var engler, alle i menneskeskikkelse. Men det vis-
ste verken Abraham eller Sara der de skyndte seg med å lage til mat. Da 
gjestene satte seg til å spise, kikket Sara nysgjerrig på dem bak forhenget. 
Og det hun hørte, gjorde henne forbauset. ”Om ni måneder skal Sara få en 
babygutt.” ”Men det er jo umulig,” lo Sara for seg selv. ”Abraham er nes-
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ten hundre år gammel!” Hun hadde ikke ledd høyt, men selvfølgelig visste 
Gud hva hun tenkte. ”Hvorfor lo Sara?” spurte han. ”Er noe for vanske-
lig for Gud?” Plutselig skjønte Sara og Abraham hvem de egentlig hadde 
på besøk. Og ni måneder senere fikk de en liten guttebaby som de kalte 
Isak. Gjennom Isak ble Abraham stamfar til alle jøder og kristne. Han var 
også far til en annen gutt, Ismael, som Saras tjenestekvinne Hagar var mor 
til. Gjennom sønnen Ismael ble Abraham stamfar til alle muslimer, så da 
skjønner vi at etterkommerne til Abraham ble mange, like mange som det 
er stjerner på himmelen. 

(Ta med stjernen som ligger på gulvet. 
Teksten er hentet fra «Guds hemmelige plan» med noen tilføyinger. Gjen-
gitt med tillatelse fra Lunde Forlag)  

Rom 4
(Når historien om Abraham er slutt, begynner veilederen å kile dem rundt seg, han ber 
barna om å fortsette å kile de andre barna rundt seg. Kilingen sprer seg og det blir kaos. 
En hjelper slår på lyset og veilederen blåser i fløyte, klapper i hendene eller lignende og 
får roet forsamlingen og begynner å fortelle. Han har funnet en stor stav i rommet som 
han nå har tatt i hånden.)

Veiviseren:  Her ble det jammen kaos! Kaos var det i Egypt også. Der var det ikke kiling 
som var årsaken, men forskjellige plager. Det var frosker, mange frosker. 
De var overalt, i senga når de skulle sove, på bordet når de skulle spise, ja 
de kunne nesten ikke gå ett eneste skritt uten å snuble i en frosk. Senere 
kom det fluer, hundrevis, tusenvis, ja millioner av fluer. Det kom uvær, 
store haglestormer som ødela det meste av avlingen, og det kom gress-
hopper. Til sammen var det ti plager som kom. Og alt sammen skjedde 
fordi Farao, sjefen i landet, nektet å la israelsfolket reise. Israelittene var 
etterkommerne til Abraham; det hadde gått mange, mange år siden Abra-
ham levde, og de hadde kommet flyttende til Egypt på grunn av at det var 
hungersnød i landet der de bodde. Josef, en av israelittene, hadde havnet 
som en av sjefene i Egypt, der var det mat og Josef hadde bedt storfamilien 
sin om å komme og siden hadde de blitt der. Men nå var det gått mange 
år siden Josef levde, og israelittene var blitt enda flere. Kongen i landet, 
Farao, hadde satt de til å jobbe hardt som slaver for seg. Israelittene ville 
reise hjem, men farao nektet dem. Han ville heller ha dem der som slaver 
som kunne arbeide hardt for ham hele dagen. Stakkars israelsfolket. De 
måtte slite og streve og følte seg helt innestengt i Egypt. 

(Veiviseren går mot døra mens han prater, når han har pratet ferdig prøver han å åpne 
døra, men det går ikke. Her kan døra enten være låst fra utsiden der noen står klar til å 
åpne opp, eller en sterk person står og hindrer døra i å gå opp. Det er fordel om døra slår 
ut av rommet der deltagerne er.)
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Israels folket følte seg innestengt i Egypt. Gud gav Moses oppgaven med 
å befri dem fra Farao og hjelpe dem ut av Egypt. Men Farao sa nei, nei og 
atter nei. Det var da Gud sendte alle plagene. Til slutt sendte han en plage 
som var så grusom at Farao gav etter og sa de fikk reise, og så var de på 
vei ut av Egypt. Men etter en stund angret Farao, for hvem skulle han nå 
få til å jobbe for seg? Dermed sendte han hæren etter dem. Israelsfolket 
oppdaget det da de var kommet frem til Rødehavet. Hva skulle de gjøre? 
Foran seg hadde de vannet, og bak seg hadde de Egypterhæren. De var 
virkelig i vansker, akkurat som vi, vi kommer oss ikke ut….(henvendt til ett 
av barna:) Du ser sterk ut, kanskje du kan prøve å få opp døra?

(Selv om veilederen får hjelp, går døra fortsatt ikke opp)

Dette klarer vi ikke selv. Jeg vil gjøre slik som Moses gjorde når han stod 
ved Rødehavet og faraos hær kom bak - han bad Gud om hjelp: ”Gud, hjelp 
oss!” 

(Når bønnen er bedt retter veiviseren staven mot døra og døra glir opp av 
seg selv, med god hjelp fra hjelperne på utsida av døra)

Hurra, vi er fri. Akkurat som Gud laget en vei gjennom Rødehavet som 
israelsfolket kunne gå på, kom vi oss også ut, så nå må vi danse og juble! 
 
(Rytmeinstrumenter deles ut og veiviseren får alle med seg i en improvi-
sert takkesang og dans. Veiviseren dikter tekst og melodi der og da. For 
eksempel: Hipp hurra, vi er glad, hipp hurra, vi er glad.
Når vi har danset en stund, kaster scenearbeideren en slange mot veivise-
ren, som skriker, slik at alle hører det og stopper gledesdansen)

Vræl! Se hva som ligger her, en slange!

(Veiviseren løfter den opp etter halen og viser dem frem. Veiviseren må 
prøve å unngå å skremme deltagerne med den… Når han har fått alle del-
tagerne til å legge fra seg rytmeinstrumentene i en pose eller en kasse og 
satt seg på gulvet, begynner han å fortelle.)

Dette tror jeg må være en av de slangene som Israelsfolket traff på i ørke-
nen. 
De danset så glade og takket Gud som hjalp dem ut av Egypt, men ganske 
snart glemte de det og begynte å klage. « Ååå vi er så sultne, vi vil ha brød. 
I Egypt hadde vi brød, hvorfor må vi vandre rundt her i ørkenen uten brød?» 
Moses bad Gud om hjelp og neste morgen lå det noe på bakken som lignet 
på rim. Når de smakte på det, så smakte det som brød, og de ble så glade 
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og takket Gud.
Men en stund senere så ville de ha kjøtt. «Husker dere kjøttgryta i Egypt? 
Det var saker det.» Og de klaget og klaget. Moses bad igjen Gud om hjelp, 
og han gav dem kjøtt. Hver ettermiddag kom det vaktler flyvende inn i lei-
ren. Disse kunne de spise, og de ble så glad og takket Gud. Men snart var 
det glemt igjen.
«Vi er tørste! Vi vil ha vann. Vi kan jo ikke vandre rundt her i ørkenen uten 
vann. Vi kommer til å dø. Nei, hvorfor skulle nå Moses ta oss med ut hit? 
Det hadde vært mye bedre at vi var i Egypt.» Moses ba Gud om hjelp, og 
fikk beskjed om å ta staven sin å slå på berget, og det gjorde han. Da fosset 
vannet ut av fjellet og både folk og dyr fikk drikke seg utørste. Folket takket 
Gud, men de glemte han fort igjen. 
Gud ville de skulle lære seg å stole på ham og ikke bare klage. Det var da 
Gud sendte en masse slanger inn i leiren hvor Israelittene bodde. Slangene 
bet de, de ble syke, og de klaget til Moses igjen. Moses var fortvilet; hva 
skulle han gjøre? Han bad Gud om hjelp, og fikk beskjed om å lage en stor 
kobberslange og henge den opp på en stang slik at alle kunne se den. Hvis 
de ble bitt, skulle de løfte blikket og se på den, for da skulle de bli friske igjen.
(Veiviseren kan gjerne løfte staven mot taket og med blikket late som det 
er kopperslangen som henger på den.)
Alle som så på kobberslangen ble friske! Tenk så glade de ble; de takket 
Gud, og lovte at de aldri skulle glemme ham eller det han hadde gjort for 
dem. Men tiden gikk, og de glemte på ny å takke Gud. De glemte å be til 
Gud, ja de glemte rett og slett Gud. Men det var noen som ikke glemte, det 
var noen som trodde. 

(Rut kommer inn, bærende på litt korn)

Der kommer det en dame. Skal vi spørre om hun er en av dem som ikke 
har glemt Gud?

Rom 5
Veiviseren:  Hei, vi lurer bare på om du vet hvem Gud er?

Rut:  Om jeg vet hvem Gud er? Ja det er sikkert og visst. Det er han som har 
hjulpet meg. Han kjente meg lenge før jeg kjente ham. Du skjønner, jeg er 
i fra Moab, og der kjenner vi ikke den levende Gud og ber ikke til ham, men 
så kom det flyttende en familie fra Israel. Det var No’omi, mannen hennes 
og de to sønnene. I Israel var det hungersnød og lite mat og derfor kom 
de flyttende til Moab. Den ene sønnen var så kjekk, så jeg ble forelsket. 
Heldigvis for meg så ble han det også, og vi giftet oss. Mannen min fortalte 
meg om Gud, og vi ba til ham sammen. Men så tok lykken brått slutt. Både 
mannen min og svogeren min døde. Svigerfaren min var død litt tidligere. 
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Det var fryktelig trist, aller mest for No’omi som hadde mistet alle sine, og 
hun ville dra tilbake til Israel, for nå var det ikke hungersnød der lengre. 
Jeg bestemte jeg meg for å bli med henne. No’omi sa jeg skulle være igjen i 
landet mitt, men jeg ville ikke. Jeg var blitt så glad i svigermora mi, og sa at 
jeg ville være med henne, jeg ville at hennes land skulle være mitt land, og 
at hennes Gud skulle være min Gud. Det endte med at vi dro begge to, men 
da vi kom til Israel så hadde vi jo ikke noe mat, ikke hadde vi penger heller. 
Vi bad til Gud om hjelp. Heldigvis var det på høsten, og folk drev og høstet 
inn kornet. Jeg bestemte meg for å sanke sammen det kornet som lå igjen 
på åkrene etter innhøstningen, og tenk så gjorde Gud det slik at jeg havnet 
på åkeren til Boas. Han hadde en stor åker og var kjempesnill. Han lot meg 
få vann fra krukkene sine og pratet vennlig med meg. En dag fortalte han at 
han ønsket å gifte seg med meg og nå er vi gift. No’omi bor sammen med 
oss og vi mangler ikke mat mer. For litt siden fødte jeg en flott gutt. Det er 
så fantastisk alt sammen at man skulle nesten tro at Gud hadde planlagt 
alt i fra begynnelsen.

Veiviseren:  Det var jammen en flott historie du fortalte oss! Takk skal du ha, men nå 
må vi gå videre, vi skal jo igjennom en hel bok!)

(Veiviseren tar med seg litt av Rut sitt korn, som hun har mistet på gulvet.) 

Rom 6
(Her ligger en mann på kne, kledd i flott kappe og med krone på hode, mens han sier 
salme 23. Evt. kan han spille harpe/ gitar og synge en variant av salmen. På gulvet foran 
ham ligger en tegning av et slektstre. Veiviseren og barna stopper litt unna og ser på ham. 
Når David er ferdig med å be/synge, starter veiviseren å fortelle.)

Veiviseren:  Hysj, det er en mann her. Han synger/ber. Er vi stille kan vi høre hva han 
sier. 

 Er det noen som kjenner ham igjen og vet hvem det er? Det ser ut som han 
er konge. Det er Kong David. Kanskje er det noen her som har hørt denne 
sangen/ disse ordene før. Det er en sang som Kong David skrev, som står 
i Bibelen, og som vi kan lese eller synge i dag også. – men da sikkert med 
en annen melodi en den Kong David brukte selv. Kong David ble forresten 
ikke født som prins; han var en vanlig gutt, som ofte passet sauene for 
faren sin. En gang ble det krig i landet, og storebrødrene hans dro ut for å 
kjempe mot filisterne. En stund senere, ba faren til David han om å dra dit 
storebrødrene var, for å ha med litt mat til dem og for å se om det var bra 
med dem. Krigen foregikk i en dal der Filisterne stod i den ene fjellskrånin-
gen, og israelittene i den andre, slik at dalen var mellom dem. Da han kom 
frem, oppdaget han at ingen kriget og at israelittene var redde. Og ganske 
snart oppdaget han grunnen; hver morgen og kveld kom det fram en fra 
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filisterhæren. Han var nesten 3 meter høy, og han ropte over til israelit-
tene: «Velg ut en mann, og la ham komme og kjempe mot meg!  Hvis han 
vinner skal vi være treller for dere. Men hvis jeg vinner over ham, skal dere 
være våre treller og tjene oss. Ha, ha»

 Alle israelittene var redde, og ingen turde å kjempe mot ham, men David 
sa: ”Vi kan ikke la han fortsette slik. Han håner oss og Gud. Jeg vil kjempe 
mot ham!” ” Du, lillebror,” sa brødrene. ”Det går jo ikke”. Men ingen andre 
ville, og da kongen fikk høre hva David hadde sagt fikk han låne rustnin-
gen, bronsehjelmen og sverdet til kongen. Men da han hadde fått på seg 
alt, oppdaget han at det var så tungt og uvant at han ikke klarte å gå i det. 
Derfor tok han av seg alt sammen, og sa: « Jeg har ofte vært sauegjeter, og 
det har hendt det har kommet både løve og bjørn, for å ta sauene. Gud har 
hjulpet meg imot dem, og han vil nok hjelpe meg nå også. David tok staven 
sin i hånden og gikk ned til bekken. Der fant han fem glatte steiner og la 
dem i gjetervesken som han hadde med seg. Slyngen hadde han i hånden. 
Så var han klar, og jeg tror helt sikkert han bad Gud om hjelp der han nær-
met seg filisterkjempen. 

 Filisterkjempen ble nesten sint da han så ham; ”Tror du jeg er en hund, 
siden du kommer mot meg med en stav?” ropte han. Han ville nok hatt en 
voksen kriger å kjempe imot. 

 David sa: «Du kommer mot meg med sverd og spyd, men jeg kommer mot 
deg i navnet til Herren, Gud. Han som er Gud for Israelittene og som du ler 
av. Så tok David en stein fra veska, la den i slynga, og siktet og kastet. Og 
Gud førte steinen mot Goliat, filisterkjempen, og traff han i pannen der han 
ikke hadde noe beskyttelse. Goliat datt i bakken og var død, og David hadde 
vunnet kampen. Israelittene jublet mens filisterhæren flyktet. Slik hjalp 
Gud David med å vinne over filisterne. 

 Noen år senere ble David konge i landet. David var en god konge, for han 
hørte på Gud, og spurte han om råd.

(Veiviseren tar med slektstreet i korga og går videre)

Rom 7
(Følget kommer inn i et rom hvor det er en dame som baker/steker brød på en takke. Det 
ligger noen ferdige brød i en kurv. På gulvet står det en krukke full av mel, og den er så 
full at det renner over, og det ligger litt mel på gulvet også. Husk det kan være lurt å ha 
plastikk under.)

Veiviseren:  Står du her og baker brød du da? De ser gode ut. Men hvem er egentlig du?

Enken fra Sarepta: Nei får jeg besøk, så trivelig. Kom bare inn og sett dere ned.  Vil dere 
smake litt på brødet mitt? 
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 (Lar barna smake på brødet.) 
Jeg er en fattig enke som bor i byen Sarepta. Det var tørke i landet mitt, 
og derfor var det vanskelig å få kornet til å gro. Jeg var så fortvilet. Man-
nen min var død, og det var bare sønnen min og meg igjen, og så hadde 
jeg nesten ikke mat. Melkrukken var nesten tom. Det var akkurat nok til å 
bake ett brød, slik at sønnen min og jeg kunne spise det. Deretter tenkte vi 
bare å legge oss ned for å vente på å dø.
Da jeg sanket ved til ovnen for å steke brødet, skjedde det noe rart. Det 
kom en mann; han var kledd i en lodden kappe, og hadde et lærbelte om 
livet. Han spurte om jeg kunne finne litt vann til ham, og om han kunne få 
litt brød. Jeg sa som sant var at jeg bare hadde litt mel igjen, og at sønnen 
min og jeg skulle legge oss ned for å dø når vi hadde brukt det opp.
Da ba han meg bake ett brød til ham først. Gjorde jeg det, ville aldri mel-
krukken min bli tom, sa han. Jeg syntes det hørtes rart ut, men gjorde som 
han sa. Og vet dere hva? Det stemte! Det er nok mel, og i oljekrukka er det 
også nok. Jeg baker og baker, men det blir ikke tomt, og alt dette skjedde 
på grunn av den mannen. Elia, var det han het. Han er Guds profet som 
forteller folket i landet hva Gud sier, og ved Guds hjelp skjer det mange 
merkelige ting der han er. Nå har jeg mat nok så jeg kan servere til alle i 
huset. Elia har sagt at melkrukken vil være slik helt til det igjen begynner 
å regne, slik at kornet kan vokse.

Veiviseren:  Ja, her må Gud ha gjort et under. Takk for at vi fikk høre om det og takk for 
det gode brødet. 

(Tar med seg litt brød. og går videre)

Rom 8
(Nehemja tar i mot dem når de kommer inn i rommet. Han har en tegning i hånden og 
byggematerialene ligger strødd rundt omkring. Det enkleste er å bygge muren av mange 
pappesker som elevene må sette sammen. Det kan godt være bokstaver på noen av dem, 
slik at det blir stående Jerusalem på muren når den er ferdig. For å gjøre det litt mere 
innviklet, kan vi også ha noen esker malt i farger.)

Nehemja: Så godt at dere kommer nå, for her trengs det masse folk som kan være 
med å bygge. Jeg heter Nehemja. Jeg har en stor jobb å gjøre. Muren rundt 
Jerusalem må bygges opp igjen. Vil dere hjelpe meg?  Her ser dere tegnin-
gene om hvordan det skal bli. 

(Nehemja organiserer barna for å få dem til å bygge muren slik som på tegningen. En el-
ler to voksne (fiendene), kommer etter hvert og ser på mens de håner og ler og prøver å 
få Nehemja med seg ved å snakke om en fest de vil invitere han på. Når de er gått, orga-
niserer Nehemja vaktposter; noen av elevene er vakter, og får skjold i hendene. Fiendene 
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begynner etter hvert å skyte på dem med vannpistol, kaste erter eller lignende. Vaktpos-
tene prøver å beskytte seg selv og byggerne ved å dekke med skjoldet. )

Fiendene:  Ha, ha, skal dere bygge opp muren? Ha, ha, ja bare bygg så mye dere vil. 
Bare en rev hopper opp på steinmuren deres, river han den ned!

Nehemja:  Fiendene våre ler av oss. Jeg er redd de etter hvert vil prøve å angripe oss 
å hindre oss i å få ferdig muren. Nå må vi be til Gud og sette opp vaktposter. 
Hjelp oss Gud!

(Det bygges videre, mens fiendene prøver å hindre dem, men ikke mer enn at muren blir 
ferdig.)

Nehemja:  Bra jobbet! Muren er ferdig!

Fiendene:  Se, de har klart det. Muren er ferdig. Dette har de bare klart med Guds 
hjelp.

(Fiendene og alle deltagerne setter seg ned.)

Nehemja:  Hurra! Muren er ferdig! 
For mange, mange år siden kom kong Nebukadneser til landet vårt. Han 
herjet og plyndret og tok med seg alle oss som bodde her som fanger hjem 
til Babylonia. Det var trist. Alle sørget og ville hjem. Da kom det et brev fra 
profeten Jeremia til oss i Babylonia. Der stod det at Herren hadde freds-
tanker med oss og at han ville gi oss fremtid og håp. Og så stod det at etter 
70 år skulle Gud sørge for at vi fikk reise hjem igjen til landet vårt. Og slik 
gikk det! Etter 70 år i Babylonia fikk alle jødene lov til å reise hjem igjen. Vi 
var så glade, men det var masse som var ødelagt, som for eksempel denne 
muren rundt Jerusalem, så det var mye vi måtte sette i stand igjen.

 Men det er en ting jeg har tenkt på; det stemte jo det som Jeremia skrev i 
brevet. Om at vi fikk komme hjem etter 70 år. Men profetene har jo fortalt 
om så mange andre løfter fra Gud også.  For eksempel at Gud har en red-
ningsplan for alle mennesker. Det skal komme en og redde oss! Kanskje 
det stemmer også? Skulle ønske jeg visste mer om det, men vi må vel bare 
vente og se. 
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Avslutning
Veiviseren:  Men det vet jeg noe om!

Gud holder det han lover, og alt da Adam og Eva måtte ut av hagen hadde 
Gud redningsplanen klar. Den ble satt ut i livet for ca 2000 år siden.

 
(Tar opp stjernen.)

Redningsplanen startet den natten Gud satte en stjerne på himmelen som 
lyste ekstra klart, så klart at noen vise menn så den og fulgte etter den, og 
ble vist veien helt frem til en stall.

(Tar opp kornaksene.)
I stallen fant de et lite barn som lå på noen strå i en krybbe. Det var Guds 
sønn, Jesus, som var født av Maria og som Gud hadde sendt hit for å gjøre 
godt igjen det som ble ødelagt da Adam og Eva spiste eplet.

(Tar frem hammeren.)
Josef var snekker og gift med Maria. Han ble på en måte stefaren til Jesus 
og tok seg av ham som sin egen sønn. Jesus hadde Gud til far, men Josef 
ble hans jordiske far.
Jesus vokste opp i Nasaret.

(Tar frem slektstreet.)
Flere av de vi har møtt her i dag var i slekt med Jesus, selv om de levde 
lenge før ham.  Abraham var stamfaren, mens Rut, innvandrerkvinnen og 
hedningekvinnen, var en av kvinnene som er i slektstreet til Jesus. Hver 
jul hører vi det leses fra Bibelen at Jesus var av Davids hus og ætt, og da 
menes det at han er i slekten til kong David.

(Tar frem brødet.)
Da Jesus ble voksen, gikk han rundt i Israel og lærte folket om Gud og 
om seg selv. Han sa blant annet at han var verdens lys, den gode hyrde og 
Veien, Sannheten og Livet. En gang sa han om seg selv: ”Jeg er livets brød”. 
Da mente han at det for oss er like viktig å være sammen med Jesus som 
det er å spise. Det er fordi Jesus er Guds hemmelige plan.

(Tar frem slangen.)
Men det var ikke alle som likte Jesus. Lederne i landet tok Jesus til fange. 
De hengte han på ett kors, og der døde Jesus. Heldigvis slutter ikke fortel-
lingen om Jesus her, for da ville det blitt en veldig trist slutt. Bibelen fortel-
ler at Jesus ble levende igjen tre dager senere og at han lever i dag. Den 
kobberslangen som israelittene så på for å bli friske, er et bilde på Jesus. 
Slik kobberslangen reddet Israelittene da de ble bitt av slangen, fortel-
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ler Bibelen at Jesus kan redde oss. Så lenge vi lever i denne verden,  vil vi 
merke syndens følger; vi vil noen ganger oppleve å være triste, syke, og ha 
det vondt, men Jesus vil være sammen med oss gjennom det som er vondt. 
Han ønsker at vi skal bli venn med han. Bibelen forteller at Jesus kan gjøre 
syke friske igjen i dag også, men det er ingen regel som sier at det alltid 
skjer. Vi kristne tror at Jesus er sammen med oss alltid, og da har vi en god 
venn en venn som aldri svikter oss. og som er nær både på de gode dagene 
og de dagene som er vanskelige.

(Tar frem boksen med eplet.)
Husker dere hva som var i denne boksen? 
Nei, se, eplet er helt! Akkurat slik som det halve eplet har blitt helt, slik 
skal det som ble ødelagt av syndefallet bli helt igjen. Når Eva spiste av 
eplet, begynte vi mennesker å være ulydige mot Gud. Slik er det fortsatt. 
Derfor er det mye som ikke er kjekt her på jorda, vi er slemme mot hver-
andre, vi blir syke og triste ting skjer. Da Jesus døde på korset, gjorde han 
godt igjen det som Adam og Eva ødela da de spiste av frukten uten lov. 
Guds redningsplan er at alle som tror på Jesus og vil være venn med han, 
skal få være med til himmelen når de dør! Der skal alt på en måte bli helt 
igjen. Der er alt bare godt, ingen er syke og ingen er triste. Der skal ingen 
krangle og ingen krige. Dette står det om i den siste boka i Bibelen.

Nå vet dere hva Bibelen handler om. Den består av mange småfortellinger, 
men egentlig handler den bare om en fortelling: Gud som skapte verden, 
menneskene som ville bestemme selv og gjorde slik at verden ikke var så 
god som Gud hadde tenkt, og Guds plan for hvordan det som var ødelagt 
kunne bli godt igjen. Bibelen forteller at det er Jesus som er Guds løsning.

Nå har vi opplevd og blitt kjent med mange spennende historier. Noen vel-
ger å tro at det vi har hørt er sant. Andre tenker at det bare er noen fine 
fortellinger. 
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Kapittel Kapittel 22
Bibelvandring til bruk 

i familiemøte 

En bibelvandring passer best for 10-25 personer. I noen sammenhenger er vi mange flere. 
Da er det mulig å gjøre om bibelvandringen slik at deltagerne ikke går rundt omkring, 
men sitter i ro i møtesalen/kirkerommet, og opplever at de forskjellige personene kom-
mer til dem.

Vi trenger:
• Guide
• Noah
• Ruth
• Kong David
• Enken i Sarepta
• Nehemja
• 2 fiender

En person kan ha flere roller. For eksempel kan kong David og Nehemja være samme 
person. 

I tillegg trengs det: en teknikker som kan lage stjernehimmel, mørklegge salen, få på 
lyset, og så videre, og noen som kan være behjelpelige med å dele ut brød og kaste slange 
til guiden 

Gjennomføring
Guide: Ønsker forsamlingen velkommen og forteller om Bibelen, og hva som skal skje. 

Momenter som kan være med:

• Bibelen er en bok bestående av 66 bøker
• Den er skrevet over en periode på flere hundre år
• Det er forskjellige forfattere og sjangere, men vi tror at det er Gud som har fortalt 

dem som skrev, hva de skulle skrive.
• Bibelen finnes på mange språk og er en av verdens mest solgte bøker
• Nå skal dere få være med på en lek: vi skal leke at vi ikke er på bedehuset/kirken/

stedet man er, men at vi i stedet er inne i Bibelen 
• Inviter forsamlingen til å bli med å finne ut hva Bibelen egentlig handler om.
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…Og så begynner vandringen…

Kanskje er det mulig å få til en Bibeldør på scena, og når guiden går gjennom den, slokkes 
lyset og det blir helt mørkt? Man kan vise en Bibeldør ved hjelp av poverpoint, eller man 
kan bare mørklegge scenen.

Guide: Her ble det mørkt. Mørket gjør det vanskelig å se. Vi vet ikke hvordan det er her. 
Før verden ble skapt så var alt mørkt. Bibelen begynner med «I begynnelsen 
skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, og mørke lå over havdy-
pet» Men så sa Gud ”Bli lys” og så ble det lys.

 
(Lyset slås på) 

Det første Gud skapte, var lyset. Siden skapte han vann, tre, blomster, fisker, elefanter, 
krokodiller, pusekatter, dompapper, kråker, mennesker og mye mer. Da han var ferdig så 
han på alt sammen, og var kjempefornøyd med det han hadde gjort. Vet dere, av alt det 
fine Gud skapte, var det en ting han var ekstra fornøyd med. Det er her i rommet. Klarer 
dere å se det? Det aller fineste Gud skapte?  Det er inne i rommet her! 

(Gir forsamlingen litt betenkningstid og mulighet til å svare)

Det fineste Gud skapte var mennesket. Deg og meg. Og Gud ville være mye sammen med 
oss. Han ville at vi skulle være hans venner. De første menneskene het Adam og Eva, og 
de fikk bo i en kjempefin hage, der de hadde alt de trengte.

Oj, men hva ligger her? En boks? Jeg lurer på hva som er oppi? Vi åpner og ser. 

(Guiden finner en boks på scenen. Inni boksen ligger et halvspist eple)

Æsj, et eple som noen har spist av. Hvorfor ligger det her? Å jo, nå vet jeg det. Jeg drev jo 
og fortalte om Adam og Eva. De fikk bo i den flotte hagen og Gud sa at de fikk spise alt de 
ville av frukten på trærne. De kunne spise av alle trær, bortsett fra ett.

Men hva tror dere de gjorde? Adam og Eva spiste frukt av det eneste treet Gud hadde sagt 
de ikke måtte spise av. De bodde i en fantastisk flott hage, de hadde alt de trengte. De 
fikk spise frukt fra alle trærne unntatt ett, – likevel spiste de av det. Derfor måtte de ut av 
hagen. De kunne ikke være der lengre når de valgte å være ulydige mot Gud. Den dagen 
sier vi at synden kom inn i verden. Synden er først og fremst det at vi ikke vil gjøre som Gud 
vil, men bestemme selv, og når synden kom inn i verden, kom også krig, sykdom, natur-
katastrofer, det at mennesker er leie med hverandre, redsel, gråt, og alt det som gjør oss 
vondt. Det var ikke slik Gud hadde tenkt at verden skulle være. Han hadde skapt verden 
god, men verden forandret seg da menneskene bestemte seg for å ikke høre på Gud.
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Adam og Eva måtte ut av hagen, de kunne ikke være der lengre, så da må vel vi også fort-
sette vandringen vår.

Vi hører lyden av snekring. 

Guide: Hørte dere det? Hva var det? Det er noen som snekrer. Dette må vi finne ut av hva er.

En mann i salen, i et siderom til scena eller lignende kommer frem, kledd i kjortel, har 
langt skjegg og snekrer etter en tegning han har liggende 

Guide:  Hei! Hvem er du, og hva er det du driver med?

Noah:  Jeg er Noah, og jeg driver og bygger en kjempestor båt.

Guide:  Bygger du båt? Men det finnes da ikke noe vann i nærheten her.  

Noah:  Ja, det er litt merkelig, men Gud har jo sagt det. Han har sagt jeg skal bygge en 
stor båt, og når den er ferdig skal jeg ta med meg familien min og en hunn og en 
hann av alle dyreslag. Ja, bortsett fra de rene dyrene; der skal jeg ha ta med meg 
syv hunner og syv hanner. Og når alt det er gjort, har Gud sagt det skal komme 
en flom.

Guide: Det må nå bli mange dyr. Hvordan vet du hvor stor båt du trenger?

Noah: Jeg bygger slik Gud har sagt. Den skal være 300 alen lang, 50 alen bred og 30 
alen høy. 

 Det skal være tre etasjer og ei stor dør. Den må nok være stor hvis jeg skal klare 
å få elefanten gjennom døra. 

(Noah viser fram at en alen er fra albuen til fingerspissen, ca 0.5m)

Guide: Så du står her og bygger en kjempestor båt, langt unna vann, bare fordi Gud har 
sagt det?

Noah: Ja, jeg vet det høres rart ut, men jeg må gjøre det Gud ber meg om. 

Guide: Ja, da skjønner jeg du har det travelt. Vi skal ikke forstyrre deg mer. Lykke til med  
byggingen! Ja, nå har vi møtt Noah. Han gjorde som Gud sa. Han synes nok det 
var en  rar beskjed, men visste samtidig at Gud var til å stole på. Og det var Gud. 
Gud var lei seg fordi så få brydde seg om han og trodde på han, og derfor sendte 
Gud en flom for å ødelegge verden han hadde skapt. Men Gud reddet Noah fordi 
Noah hørte på Gud. I 40 dager og 40 netter regnet det og vannet steg, men Noah 
var trygg inni båten. Og når vannet igjen var borte, og Noah, familien og dyrene 
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fikk komme ut av båten, lovet Gud å aldri mer sende en slik stor flom. Og for å gi 
oss mennesker et tegn på det, satte han regnbuen på himmelen. Har dere sett 
en regnbue noen gang? Hver gang vi ser regnbuen, kan vi huske på Noah og på 
at Gud gav et løfte til Noah og til oss. På skolen lærer vi hvordan regnbuen kom-
mer fram på himmelen. Det kan forklares. Det er et optisk fenomen og skjer når 
sostrålene treffer vanndråpene i en spesiell vinkel. Da kommer fargespekteret 
frem og en regnbue dannes. Men den første gangen mennesker så den, var det 
Gud som gjorde det slik, og det skulle være et tegn på Guds løfte. Hver gang vi ser 
den, så er det Gud som vil minne oss om at han er til å stole på.

Men nå skal vi videre, vi skal se på stjerner.  

 (En stjernehimmel vises i rommet vha. prosjekter eller en lampe)

 Se på den flotte stjernehimmelen. Klarer dere å telle dem?
 Vi er ikke de første som teller stjerner. Mens dere ser på stjernene skal dere få 

høre om en annen person som telte stjerner.  Han het Abraham

(Historen om Abraham leses/ fortelles. Den kan for eksempel være slik:) 

”Du kan ikke se Gud, så hvordan vet du at Gud finnes?” Stadig fikk Guds venn, 
Abraham, høre dette. ”Jeg vil at du skal reise herfra,” sa Gud en dag til Abra-
ham. Abraham ble nok ganske paff, for han var sikkert glad i stedet hvor han 
bodde, byen Ur. Der hadde han mange venner. ”Langt borte ligger et vakkert land 
som heter Kanaan,” fortsatte Gud. ”Dette landet vil jeg gi til deg og barna dine.” 
”Hvorfor?” spurte Abraham. ”Fordi jeg elsker deg. Jeg vil gjøre deg til en stor fa-
milie, ja, til et helt folk, og dere skal være mitt folk. Hele verden skal se hvordan 
jeg elsker dere. Du kan telle stjernene på himmelen, så tallrik skal ætten din 
bli” ”Men min kone og jeg har jo ingen barn,” svarte Abraham. Og han visste at 
egentlig var de allerede for gamle til å få barn. Så dette var merkelig. ”Abraham, 
jeg har valgt deg til å være en del av min store plan. Vil du stole på meg?” Ja, det 
ville Abraham gjerne, og skyndte seg av gårde for å pakke. 

”Er du blitt gal?” spurte vennene. ”Legger du ut på flyttefot med alt du eier uten 
å ane hvor du skal hen? Følger du en Gud du ikke engang kan se? Tenk på alle 
røverne og alle de ville dyrene i ødemarken. Du kommer til å angre bittert på at 
du drog fra dette deilige huset for å bo i nomadetelt.” Men Abraham bare smilte 
for seg selv der han forsvant i synsranden med alle tjenerne og dyra sine. Etter 
mange mils reise på støvete veier nådde de endelig landet Kanaan, og Abraham 
og kona hans, Sara, slo seg ned for å vente på familien Gud hadde lovet dem. Men 
ingen baby kom. År etter år gikk, og de ble bare enda eldre. 
Kanskje var Abraham ute mange kvelder og kikket opp på stjernene og tenkte på 
det Gud hadde lovet.
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”Gud har sikkert glemt hva han lovte,” tenkte Sara trist der hun satt og så ut av 
teltet. ”Nå er det altfor seint å få barn.” Men akkurat da så hun tre menn på vei 
mot teltleiren deres. ”De ser trette ut,” tenkte hun vennlig. ”Kom inn og spis litt,” 
innbød Abraham, da han fikk se dem som kom. Så fint at de ikke ville la disse 
fremmede gå forbi uten mat, for en av disse var Gud selv, og de to andre var 
engler, alle i menneskeskikkelse. Men det visste verken Abraham eller Sara der 
de skyndte seg med å lage til mat. Da gjestene satte seg til å spise, kikket Sara 
nysgjerrig på dem bak forhenget. Og det hun hørte, gjorde henne forbauset. ”Om 
ni måneder skal Sara få en babygutt.” ”Men det er jo umulig,” lo Sara for seg 
selv. ”Abraham er nesten hundre år gammel!” Hun hadde ikke ledd høyt, men 
selvfølgelig visste Gud hva hun tenkte. ”Hvorfor lo Sara?” spurte han. ”Er noe for 
vanskelig for Gud?” Plutselig skjønte Sara og Abraham hvem de egentlig hadde 
på besøk. Og ni måneder senere fikk de en liten guttebaby som de kalte Isak. 
Gjennom Isak ble Abraham stamfar til alle jøder og kristne. Han var også far til 
en annen gutt, Ismael, som Saras tjenestekvinne, Hagar, var mor til. Gjennom 
sønnen Ismael ble Abraham stamfar til alle muslimer, så da skjønner vi at etter-
kommerne til Abraham ble mange, like mange som det er stjerner på himmelen. 

(Ta med stjernen som ligger på gulvet. 
Teksten er hentet fra «Guds hemmelige plan» med noen tilføyinger. Gjengitt med 
tillatelse fra Lunde Forlag)

Guide: Er det noen her som er litt kilne? Det har jeg lyst til å finne ut av, så nå skal alle 
sammen få lov til å kile hverandre, helt til jeg blåser i fløyta/klapper i hendene? 
Er dere klare? Klar ferdig, kil!

Etter en liten stund, blåser guiden i en fløyte/klapper i hendene eller lignende og får roet 
forsamlingen mens han forteller. Han har funnet en stor stav i rommet som han nå har 
tatt i hånden.)

Guide: Her ble det jammen kaos! Slik kaos var det i Egypt også. Der var det ikke kiling 
som var årsaken, men forskjellige plager. Det var frosker, mange frosker, de var 
overalt; i senga når de skulle sove, på bordet når de skulle spise, ja de kunne 
nesten ikke gå ett eneste skritt uten å snuble i en frosk. Senere kom det fluer, 
hundrevis, tusenvis, ja millioner av fluer. Det kom uvær, store haglestormer som 
ødela det meste av avlingen, og det kom gresshopper. Til sammen var det ti pla-
ger som kom. Og alt sammen skjedde fordi Farao, sjefen i landet nektet å la 
israelsfolket reise. Israelittene var etterkommerne til Abraham; det hadde gått 
mange, mange år siden Abraham levde, og de hadde kommet flyttende til Egypt 
på grunn av at det var hungersnød i landet der de bodde. Josef, en av israelit-
tene, hadde havnet som en av sjefene i Egypt. Der var det mat, og Josef hadde 
bedt storfamilien sin om å komme og siden hadde de blitt der. Men nå var det 
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gått mange år siden Josef levde, og israelittene var blitt enda flere, Kongen i 
landet, Farao, hadde satt de til å jobbe hardt som slaver for seg. Israelittene ville 
reise hjem, men farao nektet dem. Han ville heller ha dem der som slaver som 
kunne arbeide hardt for ham hele dagen. Stakkars israelsfolket. De måtte slite 
og streve, og følte seg helt innestengt i Egypt. 

Nå trenger jeg hjelp: Kan alle på første benk komme hit å være israelsfolket 
sammen med meg? Så trenger vi noe hav. Kan dere stille dere opp der? Stå tett 
i tett.

(Få 10-12 voksne til å stå i midt gangen på to rekker med ansiktet mot hverandre. Når 
Israelsfolket kommer, rekkes armene rett frem, slik at det blir stengt. Når israelsfolket 
skal gå igjennom vannet, løfter de armene opp slik at israelsfolket kan gå imellom. Det 
blir lenge å stå med armene ut, så la de vente litt før de retter ut hendene) 

Israels folket følte seg innestengt i Egypt. Gud gav Moses oppgaven med å befri 
dem fra Farao og hjelpe dem ut av Egypt. Men Farao sa nei, nei og atter nei. Det 
var da Gud sendte alle plagene.
Den siste plagen var så stor og fæl at farao sendte bud på Moses midt på natten 
og ba han ta med seg hele folket å reise, og det gjorde de.
Men så nærmet de seg Rødehavet. De hadde ingen båter. Hvordan skulle de kom-
me over? Nå hadde Farao fått tenkt seg litt om, og nå angret han på at han hadde 
sendt bort alle slavene sine, for det var jo ingen lengre som kunne jobbe for ham. 
Farao hadde derfor sent soldatene sine etter dem.

Og der stod israelittene og var fanget. Foran seg hadde de havet, bak seg egyp-
terhæren, og folket var redde. De klaget til Moses, og de ropte til Gud. Gud hører 
når noen roper til han. Gud hadde en plan; han sa at Moses skulle løfte staven sin 
og rekke den ut mot sjøen, og da han gjorde det, skilte vannet seg slik at det ble 
en vei som israelsfolket kunne gå på gjennom sjøen. 

Guiden løfter staven, sjøen deler seg i to og «israelsfolket» går igjennom. Etterpå setter 
israelsfolket seg på plassene sine.

Da faraos hær kom, fikk Moses beskjed fra Gud om å senke armen, og dermed 
var det ikke lengre noen vei slik at soldatene kunne komme seg over.

Guiden får «havet» til å rette armene ut igjen slik  at veien mellom de to rekkene blir 
stengt.

Da isralesfolkene var vel over, stemte de i en lovsang, sang og danset, og takket 
Gud. Det skal vi også gjøre. 
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«Havet» får sette seg, og forsamlingen synger for eksempel ”Hvilken mektig Gud vi har” 
eller en annen frisk lovsang.

Når sangen er slutt, eller nesten slutt, kastes en lekeslange frem til guiden som hyler. 
Sangen stopper, og vi går videre i historien.

Guide: Vræl! Se hva som ligger her, en slange!

 Dette tror jeg må være en av de slangene som Israelsfolket traff på i ørkenen. 
De danset så glade og takket Gud som hjalp dem ut av Egypt, men ganske snart 
glemte de det, og begynte å klage. Gud hjalp dem mange ganger, men de glemte 
det like fort. De var tørste, Gud gav dem vann. De var sultne, Gud gav dem manna. 
De ville ha kjøtt, Gud gav dem vaktler.

 Gud ville de skulle lære seg å stole på ham og ikke bare klage. Derfor sendte han 
en gang masse slanger inn i leiren hvor Israelittene bodde. Da ropte de til Gud 
om at han måtte hjelpe dem. Gud ba Moses lage en stor kobberslange og henge 
den opp på en stang slik at alle kunne se den. De skulle se på den hvis de ble bitt, 
for da skulle de bli friske igjen. Alle som så på kobberslangen ble friske! Tenk så 
glade de ble. De takket Gud og lovte at de aldri skulle glemme ham eller det han 
hadde gjort for dem. Men årene gikk og de glemte på ny å takke Gud, de glemte å 
be til Gud, ja de glemte rett og slett Gud. Men det var noen som ikke glemte, det 
var noen som trodde. 

(Rut har kommet inn bakfra mellom benkeradene mens guiden har pratet. Hun bærer på 
litt korn, og later som hun går og plukker.)

 Der kommer det en dame. Skal vi spørre om hun er en av dem som ikke har 
glemt Gud?

  Hei, hvem er du og vet du hvem Gud er?

Rut:  Kommer frem til Guiden. 
 Om jeg vet hvem Gud er? Ja det er sikkert og visst! Det er han som har hjulpet 

meg. Han kjente meg lenge før jeg kjente ham. Du skjønner, jeg er i fra Moab, og 
der kjenner vi ikke den levende Gud og ber ikke til ham. Men så kom det flyttende 
en familie fra Israel; det var No’omi, mannen hennes og de to sønnene. I Israel 
var det hungersnød og lite mat, og derfor kom de flyttende til Moab. Den ene 
sønnen var så kjekk, så jeg ble forelsket. Heldigvis for meg så ble han det også, 
og vi giftet oss. Mannen min fortalte meg om Gud, og vi ba til ham sammen. Men 
så tok lykken brått slutt; både mannen min og svogeren min døde. Svigerfaren 
min var død litt tidligere. Det var fryktelig trist, aller mest for No’omi som hadde 
mistet alle sine, og hun ville dra tilbake til Israel, for nå var det ikke hungersnød 
der lengre. Jeg bestemte jeg meg for å bli med henne. No’omi sa jeg skulle være 
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igjen i landet mitt, men jeg ville ikke. Jeg var blitt så glad i svigermora mi, og sa 
at jeg ville være med henne. Jeg ville at hennes land skulle være mitt land, og 
at hennes Gud skulle være min Gud. Det endte med at vi dro begge to, men da 
vi kom til Israel hadde vi jo ikke noe mat, ikke hadde vi penger heller. Vi bad til 
Gud om hjelp. Heldigvis var det på høsten, og folk drev og høstet inn kornet. Jeg 
bestemte meg for å sanke sammen det kornet som lå igjen på åkrene etter inn-
høstningen, og tenk så gjorde Gud det slik at jeg havnet på åkeren til Boas. Han 
hadde en stor åker og var kjempesnill. Han lot meg få vann fra krukkene sine, og 
pratet vennlig med meg. En dag fortalte han at han ønsket å gifte seg med meg, 
og nå er vi gift. No’omi bor sammen med oss, og vi mangler ikke mat mer. For litt 
siden fødte jeg en flott gutt. Det er så fantastisk alt sammen at man skulle nesten 
tro at Gud hadde planlagt alt i fra begynnelsen.

.
Guiden:  Det var jammen en flott historie du fortalte oss. Takk skal du ha, og ha det bra! 

(guiden tar med seg litt av Rut sitt korn, som hun har mistet på gulvet. 
Kong David har kommet inn og lagt seg på kne på scena, og ber stille/ evt. hvis kong David 
kan å spille gitar/ harpe, så kan han sitte å spille forsiktig. Når Rut er gått, begynner han 
å be/ synge salme 23.)
Et eller annet sted ligger/ henger det en tegning av et slektstre.)

Guiden:  Hysj, ser dere det er en mann her.
 (Når Kong David er ferdig med salmen begynner guiden å snakke)

Er det noen som kjenner ham igjen og vet hvem det er? Det ser ut som han er 
konge. David. Ja, men han har ikke alltid vært konge; han var født som minste-
gutten til en bonde, en vanlig gutt, som ofte passet sauene for faren sin. En gang 
ble det krig i landet, og storebrødrene hans dro ut for å kjempe mot filisterne. En 
stund senere ba faren David han om å dra dit storebrødrene var, for å ha med litt 
mat til dem, og for å se om det var bra med dem. Krigen foregikk i en dal, der 
Filisterne stod i den ene fjellskråningen og israelittene i den andre, slik at dalen 
var mellom dem. Da han kom frem oppdaget han at ingen kriget, og at israelit-
tene var redde. Ganske snart oppdaget han grunnen. Hver morgen og kveld kom 
det fram en fra filisterhæren. Han var nesten tre meter høy, og  han ropte over til 
israelittene: «Velg ut en mann, og la ham komme og kjempe mot meg!  Hvis han 
vinner,  skal vi være treller for dere. Men hvis jeg vinner over ham, skal dere være 
våre treller og tjene oss. Ha, ha»

 Alle israelittene var redde. Ingen turde å kjempe mot ham, men David sa: ”vi kan 
ikke la han fortsette slik. Han håner oss og Gud. Jeg vil kjempe mot ham!” ” Du, 
lillebror,” sa brødrene.”Det går jo ikke”. Men ingen andre ville, og da kongen fikk 
høre hva David hadde sagt, fikk han låne rustningen og bronsehjelmen og sverdet 
til kongen. Men da han hadde fått på seg alt, oppdaget han at det var så tungt og 
uvant at han ikke klarte å gå i det. Derfor tok han av seg alt sammen og sa: Jeg 
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har ofte vært sauegjeter, og det har hendt det har kommet både løve og bjørn, for 
å ta sauene. Gud har hjulpet meg imot dem, og han vil nok også hjelpe meg nå. 
David tok staven sin i hånden gikk ned til bekken, og fant fem glatte steiner og 
la dem i gjetervesken som han hadde med seg. Slyngen hadde han i hånden. Så 
var han klar, og jeg tror helt sikkert han bad Gud om hjelp der han nærmet seg 
filisterkjempen. 

 Filisterkjempen ble nesten sint da han så ham. ”Tror du jeg er en hund siden du 
kommet mot meg med en stav?” ropte han. Han ville nok hatt en voksen kriger 
og kjempet i mot. 

 David sa: Du kommer mot meg med sverd og spyd, men jeg kommer mot deg i 
navnet til Herren, Gud, han som er Gud for Israelittene og som du ler av. Så tok 
David en stein fra veska, la den i slynga, siktet og kastet. Og Gud førte steinen 
mot Goliat, filisterkjempen, og traff han i pannen der han ikke hadde noe beskyt-
telse. Goliat datt i bakken og var død, og David hadde vunnet kampen. Israelittene 
jublet mens filisterhæren flyktet. Slik hjalp Gud David med å vinne over filisterne. 

 Noen år senere ble David konge i landet. David var en god konge, for han hørte på 
Gud og spurte han om råd.

   
 (Ta med slektstreet og legg det i kurven før dere går videre)

Enken i sarepta sitter et egnet sted. Guiden går bort til henne. 

Guiden:  Sitter du her og baker brød du da? De ser gode ut, 

Enken fra Sarepta: 
Nei får jeg besøk? Så trivelig! Kom bare inn og sett dere ned.  Vil dere smake litt 
på brødet mitt? Jeg har rikelig, alle må få smake. 

Hjelpere sender rundt korger i salen med brød, slik at alle får smake.

Guide: Oj, har du virkelig brød til alle oss? Ja, vi har gått langt og er sultne, så vi vil gjerne ha. 
 Men hvem er du?

Enken fra Sarepta: 
Jeg er en fattig enke som bor i byen Sarepta. Det var tørke i landet mitt. Derfor 
var det vanskelig å få kornet til å gro. Jeg var så fortvilet. Mannen min var død og 
det var bare sønnen min og meg igjen, og så hadde jeg nesten ikke mat. Melkruk-
ken var nesten tom. Det var akkurat nok til å bake ett brød, slik at sønnen min 
og jeg kunne spise det. Deretter tenkte vi bare å legge ossned og vente på å dø.

Da jeg sanket ved til ovnen for å steke brødet, skjedde det noe rart. Det kom en 
mann. Han var kledd i en lodden kappe og hadde et lærbelte om livet. Han spurte 
om jeg kunne finne litt vann til ham, og om han kunne få litt brød. Jeg sa som 
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sant var, at jeg bare hadde litt mel igjen, og at sønnen min og jeg skulle legge oss 
ned for å dø når vi hadde brukt det opp.
Da ba han meg bake ett brød til ham først. Gjorde jeg det, ville aldri melkrukken 
min bli tom, sa han. Jeg syntes det hørtes rart ut, men gjorde som han sa, Og vet 
dere hva - det stemte. Det er nok mel, og i oljekrukka er det også nok. Jeg baker 
og baker, men det blir ikke tomt, og alt dette skjedde på grunn av den mannen, 
Elia, for det var det han het. Han er Guds profet som forteller folket i landet hva 
Gud sier, og ved Guds hjelp skjer det mange merkelige ting der han er. Nå har jeg 
mat nok så jeg kan servere alle i huset. Elia har sagt at melkrukken vil være slik 
helt til det igjen begynner å regne, slik at kornet kan vokse.

Guiden: Ja, her må Gud ha gjort et under. Takk for at du fortalte oss det.

 (Tar med seg litt brød.)

 Nehemja står på scena og ser oppgitt ut. Han har en tegning i hånden og bygge-
materialene ligger strødd rundt omkring. Guiden går mot Nehemja, som får øye 
på han og folket i salen )

Nehemja: Å så godt at dere er her. Nå trenger jeg hjelp. Jeg heter Nehemja. Vi har 
en stor jobb å gjøre. Vi må få bygget opp igjen denne muren. Her ser dere 
tegningene om hvordan det skal bli. 

(Nehemja får noen i salen til å være med å bygge muren slik som på tegningen. Den kan 
godt vises på  storskjerm. En eller to voksne (fiendene), kommer etter hvert og ser på 
mens de håner og ler.)

Fiendene:  Ha, ha, skal dere bygge opp muren? Ha, ha, ja bare bygg så mye dere vil. 
Bare en rev hopper opp på steinmuren deres, river han den ned!

Nehemja:  Fiendene våre ler av oss. Jeg er redd de etter hvert vil prøve å angripe oss 
å hindre oss i å få ferdig muren. Nå må vi be til Gud, og så må vi sette opp 
vaktposter. Hjelp oss Gud.

(Organiserer at noen av barna er vakter, får skjold/ grytelokk i hendene. Fiendene begyn-
ner etter hvert å kaste erter eller lignende. Vaktpostene prøver å beskytte seg selv og 
byggerne ved å dekke med skjoldet.)

Nehemja:  Vær ikke redde for dem. Tenk på Gud, han som er stor, og strir for brødre, 
sønner og døtre, koner og hjem!

(Det bygges videre, mens fiendene prøver å hindre dem)
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Nehemja:  Bra jobbet, muren er ferdig!

Fiendene:  Se, de har klart det. Muren er ferdig. Dette har de bare klart med Guds 
hjelp.

(Fiendene går vekk)

Nehemja:  Hurra nå må vi feste! Dere skjønner, for mange, mange år siden, kom kong 
Nebukadneser til landet vårt. Han herjet og plyndret og tok med seg alle 
oss som bodde her som fanger hjem til Babylonia. Det var trist. Alle sørget 
og ville hjem. Da kom det et brev fra profeten Jeremia til oss i Babylonia. 
Der stod det at Herren hadde fredstanker med oss, og at han ville gi oss 
fremtid og håp. Og så stod det at etter 70 år skulle Gud sørge for at vi fikk 
reise hjem igjen til landet vårt. Og slik gikk det! Etter 70 år i Babylonia fikk 
alle jødene lov til å reise hjem igjen. Vi var så glade, men det var masse 
som var ødelagt som for eksempel denne muren rundt Jerusalem.

 Og så er det en ting jeg har tenkt på. Det stemte jo det som Jeremia skrev 
i brevet. Vi fikk komme hjem etter 70 år. Men profetene har jo fortalt om så 
mange andre løfter fra Gud også.  For eksempel har Gud en redningsplan 
for alle mennesker. Det skal komme en og redde oss! Da stemmer sikkert 
det også. Skulle ønske jeg visste mer om det, men vi må vel bare vente å 
se. 

Guiden: Men det vet jeg noe om!
Gud holder det han lover og han hadde en redningsplan. Den ble satt ut i 
livet for ca 2000 år siden.

 
(Tar opp stjernen fra Abraham.)

Redningsplanen startet den natten Gud satte en stjerne på himmelen som lyste 
ekstra klart, så klart at noen vise menn så den og fulgte etter den, og viste dem 
veien helt frem til en stall.

(Tar opp kornaksene fra Rut.)
I stallen fant de et lite barn som lå på noen strå i en krybbe. Det var Guds sønn, 
Jesus, som var født av Maria, og som Gud hadde sendt hit for å gjøre godt igjen 
det som ble ødelagt da Adam og Eva spiste eplet.

(Tar frem hammeren fra Noah.)
Josef var snekker og gift med Maria. Han ble på en måte stefaren til Jesus, og 
tok seg av ham som sin egen sønn. Jesus hadde Gud til far, men Josef ble hans 
jordiske far.
Jesus vokste opp i Nasaret.
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(Tar frem slektstreet fra kong David.)
Flere av de vi har møtt her i dag var i slekt med Jesus, selv om de levde lenge før 
ham.  Abraham var stamfaren, mens Rut, innvandrerkvinnnen og heningekvin-
nen var en av kvinnene som er i slektstreet til Jesus. Hver jul hører vi det leses 
fra Bibelen at Jesus var av Davids hus og ætt. Og det betyr at han var i slekten til 
kong David!

(Tar frem brødet fra enken.)
Da Jesus ble voksen, gikk han rundt i Israel og lærte folket om Gud og om seg 
selv. Han sa blant annet at han var verdens lys, den gode hyrde og Veien, Sannhe-
ten og Livet En gang sa han om seg selv: ”Jeg er livets brød”. Da mente han at det 
for oss er like viktig å være sammen med Jesus som det er å spise. Det er fordi 
Jesus er Guds hemmelige plan.

(Tar frem slangen.)
Det var ikke alle som likte Jesus. Lederne i landet tok Jesus til fange. De hengte 
han på ett kors. Jesus er nesten som kobberslangen Moses laget, den de så på 
for å bli friske. Jesus døde på korset, men heldigvis slutter ikke historien om 
Jesus der. Tre dager senere, stod Jesus opp igjen, helt på ordentlig. Og Jesus 
lever i dag. Jesus hadde aldri gjort noe galt, så han fortjente ikke å dø, men han 
protesterte ikke, for han vet at vi har gjort mye galt. Da Jesus døde på korset, 
gjorde han godt igjen det som var blitt ødelagt da Adam og Eva spiste av treet de 
ikke hadde lov til. Vi kan få bli venn med Jesus. Vi blir ikke venn med ham for å 
bli friske, selv om Jesus kan gjøre folk friske, men er vi venn med Jesus har vi 
en venn som har lovet å være med oss hver eneste dag. Både de dagene som er 
gode, men også de dagene som er vonde og vanskelige. Er vi venner med Jesus, 
finner vi også veien til himmelen, for Jesus er veien til himmelen. 

(Tar frem boksen med eplet som nå er helt.)
Husker dere hva som var i denne boksen? Ja, det var en halvspist eple. Nei, se, 
eplet er helt! Akkurat slik som det halve eplet har blitt helt, slik skal det engang 
bli. Da Adam og Eva spiste av eplet kom synden inn i verden og synden gjør at vi 
mennesker er ulydige mot Gud og at det skjer mye vondt i verden. Synden gjør at 
vi sårer hverandre og er leie mot hverandre, vi blir syke og triste ting skjer. Men 
Guds redningsplan er at alle som tror på Jesus skal få være med til himmelen 
når de dør! Der skal alt som ble ødelagt i syndefallet bli helt igjen. Der er alt bare 
godt, ingen er syke og ingen er triste. For et fantastisk sted, og for en fantastisk 
redningsplan Gud har laget for oss. Og Nehemja har rett: Gud holder alltid det 
han lover!
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Eksempel på brev til skolen: 

Vedlegg 1 Vedlegg 1 

Til         

Tilbud om en interaktiv bibelvandring

Bibelen er en av verdens meste solgte bøker. Vår historie og kultur har tilknytning til det som 
står der, og vi tror det er ei bok som det er viktig at også barna i dag kjenner til. Derfor ønsker 
vi å invitere (navnet på skolen)  til (navnet dit de blir innvitert, for eksempel til kirka, bedehuset 
eller et leirsted) for å delta på en vandring gjennom Bibelen.

Bibelvandringen er en guidet tur inn i Det gamle testamentet, med et kjapt blikk inn i Det 
nye testamentet. Vi går fysisk gjennom en ”Bibeldør” og kommer inn i selve boka. Her vil vi 
bli kjent med Adam og Eva, Noah, Abraham, Moses, Rut, David, Elia og Nehemja, den røde 
tråden som går gjennom Bibelen. Noen av personene vil vi møte fysisk, andre vil vi bare høre 
om. Elevene får delta aktivt i deler av historien og oppleve bibelfortellingene med flere sanser. 
Gjennom Bibelvandringen ønsker vi å holde frem bibelhistoriene slik Bibelen selv forteller 
dem, og vise at småfortellingene til sammen utgjør en større fortelling. Vi vil være tydelige på, 
før vandringen begynner, at dette er Bibelens fremstilling, og at det er noen som velger å tro 
at den er sann, mens andre kun kaller det en god historie. Bibelvandringen kan fungere både 
som repetisjon av bibelfortellinger og som ”nysgjerrighetsvekker” for de som ikke har vært 
gjennom dem enda. Uansett tror vi den vil kunne gi noen gode knagger for senere undervis-
ning i Bibelkunnskap. Vi har respekt for skolen som læringsarena og ønsker med vandringen 
ikke å forkynne, men å informere og spre kunnskap, om hva en av verdens mest solge bøker 
egentlig handler om. 

(navn på  sted eller forsamling) er tilsluttet (for eksempel navn på organisason). Se gjerne våre 
nettsider for mere informasjon. Hvis dere tillater det, legger vi frem medlemsbladet til NLM’s 
medieklubb for barn, Superblink ( se www.superblink.no for mer informasjon) og informasjon 
om (for eksempel. navn på lokal barneklubb) slik at de som ønsker kan ta med seg hjem. (eller 
annen passende info eller blad). 

Opplegget fungerer til mange aldersgrupper og vi ønsker derfor alle trinn velkomne.  Vi kan 
ta imot ca 25 elever om gangen. Selve vandringen tar ca 1 time + litt informasjon i forkant og 
oppsummering i etterkant. Alt i alt må man nok regne med 1,5 time.
Når det gjelder tidspunk foreslår vi _________________________.  

Det er mye arbeid som ligger bak en slik vandring og vi ser oss derfor nødt til å ta en  kostnad 
på kr. ______- pr. elev.  Lærer og eventuelt andre voksne som er med, går gratis. 

Bibelvandringen har blitt godt mottatt av tidligere deltagere. En av lærerne som har deltatt 
skrev blant annet i ettertid: 
”Tusen takk for ein flott dag på Livoll.  Det var eit kjempeflott opplegg.
Eg har prata med dei andre vaksne som var med opp den dagen og dei er fulle av 
posistive attendemeldingar.  Du må helse alle som var med på å gi oss ein
flott vandring inn i bibelen sine mange fine forteljingar.
DØKK E FLINKE!!” 

 Inger Bakke Jonsen, lærer ved Liene Oppvekstsenter i Sør Fron

Vi håper dere vil synes at tilbudet vårt er spennende og vil takke ja til invitasjonen.
Hører jeg ikke i fra dere, tar jeg kontakt med skolen i slutten av denne uka. Har dere spørsmål kan 
jeg treffes på telefonnr.___________________ eller mail: ______________________________

Vennlig hilsen
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Oppskrift på brødet til enken i Sarepta:

Vedlegg 2 Vedlegg 2 

4 dl hvetemel
2 teskjeer bakepulver
1 spiseskje sukker
1 spiseskje olje 
ca 1,3 dl vann.

Bland det tørre i en bakebolle. Ha i olje og vann. Ikke ha i alt vannet med en gang. Du 
skal ha passe med vann slik at deigen slipper bollen og vi ikke blir klissete på hendene. 
Deigen passer til 6-8 brød. Deigen eltes og formes til små boller, klapp de sammen til 
flate pannekaker på ca ½ cm tykkelse. Brødet stekes på en varm takke/stekepanne til de 
er gyllenbrun. 

Hvis ønskelig drysser dere salt, rosmarin eller oregano på brødene før de stekes.
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Vedlegg 3 Vedlegg 3 
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Forslag til Jerusalemsmur bygd av pappesker

Vedlegg 4 Vedlegg 4 

J ERUS ALEM
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Noahs ark: 

Vedlegg 5 Vedlegg 5 
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Henvisninger 
til Bibelen

Rom 1
Fortellingen om skapelsen, Adam og Eva finnes i 1. Mosebok, kap 1-3

Rom 2
Fortellingen om Noah finnes i 1. Mosebok 6,5-9,17

Rom 3
Fortellingen om Abraham finnes i 1. Mosebok 12, 1-5; 15, 1-6; 18,15; 21,1—13

Rom 4
Fortellingen om Moses og Isaelsfolket finnes i 2. Mosebok 7-11;12,29-37; 
14,5-21;16-17,7; 4. Mosebok 21.4-9

Rom 5
Fortellingen om Rut finnes i Ruts bok

Rom 6
Fortellingen om David finnes i 1. Samuelsbok 17.1-50; Salme 23

Rom 7
Fortellingen om enken i Sarepta finnes i 1. Kongebok 17,7-16, 2. Kongebok 1,7-8

Rom 8
Fortellingen om Nehemja finnes i Nehemja 1-6; Jeremia 29.10-11

Avslutning:
Stjernen: Matteus 2,2; 2,9-11
Kornaks: Lukas 2,7
Hammeren: Matteus 1,18-25; 13,55
Slektstre: Matteus 1,1-5; Lukas 2,4
Brødet: Johannes 6,48; 8,12; 10,11; 16,4
Slangen: Johannes 3,14; 11,45-53; Matteus 27,31-37,45-50, Matteus 28,1-10, 
Jesaja 53,4-6, Johannes 3,16
Epleboksen: Johannes åpenbaring 21, 3-4





MAKS HJELP
Hva er det Bibelen egentlig handler om?

Noe av det største vi kan være med på er å formidle evangeliget til barna. Samtiding er 
det krevende og utfordrende. Vi ønsker med dette opplegget å gi en hjelp til alle dere 

som forteller barn om Jesus.

Denne vandringen inviterer barna med på en guidet tur inn i Bibelen, for å oppleve 
noen av de mange fine og spennende fortellingene som finnes der. Her får vi høre om 

skapelsen og ta en prat med Noah. Vi teller stjerner slik som Abraham og blir med 
Moses ut av Egypt. Vi får hilse både på Rut og David, smake på brødet til enken i Sarepta 

og bygge opp igjen Jerusalems mur sammen med Nehemja. 
Bibelen er mer enn bare enkeltfortellinger og gjennom alle de småfortellingene, ønsker 

vi at barna skal bli kjent med den store fortellingen som Bibelen egentlig handler om: 
Gud som skapte verden og menneskene som ville bestemme selv og dermed gjorde 
slik at verden ikke ble et så godt sted å sted å være, som Gud hadde tenkt. Om Guds 

plan for hvordan det som var dumt skulle bli godt igjen, og hvordan han gjennomfører 
redningsplanen sin.

Vandringen tar deg med fra begynnelsen av 1. mosebok og frem til slutten av Johannes 
åpenbaring. God tur inn i Bibelens spennende fortellinger og ikke bli overrasket om 

noen av barna spør etter endt vandring: Kan vi ta en runde til?

Bibelvandringen fra Maks Hjelp 1: Den røde tråden gjennom GT 
Tilrettelagt som breddetiltak og familiesamlinger


