FJERDE
Redde for Gud

År A
1. kvartal
4. lekse

NÅDE

Guds kjærlighet til oss.

Henvisninger
1 Mos 3,1-21; Alfa og Omega 1, s. 31-42.

Minnevers
«Herren er god, hans miskunn er evig» (Salme 100,5).

Mål
At barna må:
Vite at Gud elsker dem, selv når de gjør noe galt. De kan aldri gå bort fra hans
kjærlighet.
Føle seg glad over at Gud alltid elsker dem.
Gi respons ved å vise sin kjærlighet til Gud.

Den røde tråden

Gud elsker oss hele tiden, selv når vi gjør noe galt.

Innledning
Kort sammendrag av
bibelfortellingen

forbehold—til og med når vi synder. Han
er alltid tilgjengelig og klar til å tilgi oss
når vi gjør noe galt. Hans kjærlighet tar
aldri slutt.

Adam og Eva er ulydige mot Gud. De
spiser av frukten fra det forbudte treet. Når
Gud roper på dem, prøver de å gjemme
seg. Gud elsker dem så høyt at han leter til Lærerens «verdt å vite»
han finner dem. De innrømmer hva de har
«For Adam var den første ofring en
gjort, og må forlate hagen. Gud elsker dem høyst smertefull seremoni. Han måtte
fremdeles, og tar seg av deres behov.
løfte hånden for å ta liv som bare Gud
kunne skape. Det var første gang han
Denne leksen handler om nåde hadde vært vitne til døden. Han visste at
Gud godtar oss ikke på grunn av vår
hvis han hadde vært lydig mot Gud,
egen fortjeneste. Han elsker alle, uten
hadde hverken mennesker eller dyr be-
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LEKSE
Program
PROGRAM

MINUTTER

AKTIVITETER

DETTE TRENGER DU

Velkommen Til alle er kommet

1

Forberedelses- Inntil 10
aktiviteter

A. Klær av fikenblader
B. Gjemsel
C. Valg

*
2

Sang og
bønn*

Inntil 10

Bibelfortell.
Bibelfortellingen

Inntil 20

Se side 46.

*Sang og bønn kommer inn i programmet der det måtte passe best.
Opplev bibelfortellingen
Minnevers

3
4

Stor papirpose ELLER gråpapir;
grønt papir; saks; lim
tepper (valgfritt)
små gaver som er pakket inn, f. eks.
klistremerker eller smågodt

bibler

Leksen i
praksis

Inntil 15

papir, fargestifter eller tusjer

Del med
andre

Inntil 15

Illustrasjon av fikenblad (se s. 141);
fingermaling eller stempelpute;
sakser; evt. magnettape; våtservietter
eller mulighet til å vaske hendene

høvd å dø. Nå måtte han drepe det
uskyldige offerdyret. Idet han drepte offerdyret, skalv han med tanke på at
Guds uskyldige lam skulle gi sitt liv på
grunn av hans synd. Denne scenen gav
ham en dypere og mer levende
forståelse av hvor stor hans overtredelse
var, idet intet mindre enn Guds Sønns
død kunne sone den. Han tenkte med
undring på den uendelige godhet som
var rede til å betale en så høy løsesum

for å frelse den skyldige. En stjerne av
håp lyste opp i en mørk og skremmende
fremtid og mildnet den fullstendige
trøstesløsheten.» (Alfa og Omega 1, s.
48).

Dekorering av rommet
Se 1. lekse.
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Undervisning
Velkommen
Ønsk barna velkommen ved døren. Spør hvordan uken har vært for
dem – hva som har vært hyggelig eller hva som kanskje har vært litt
vanskelig. Gi de besøkende et lite navneskilt til å ha på seg. Oppmuntre
barna til å invitere med seg en venn neste uke dersom de ikke fikk med
seg noen i dag. La barna begynne med den forberedelsesaktiviteten du
har valgt å bruke.

1

Forberedelsesaktiviteter
Velg den aktiviteten som passer best i din klasse.

A. Klær av fikenblader
Lag en vest/kappe ved å følge framgangsmåten på s. 141. La barna klippe
eller rive blader av grønt papir og lime det på.

Du
trenger:
❑ store papir-

handleposer ELLER
gråpapir
❑ grønt papir
❑ lim
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Oppsummering
Spør: Ville dere likt å måtte gå med sånne klær? Tror dere de
er varme? I bibelfortellingen i dag skal vil lære om to mennesker
som gjorde noe galt. De prøvde å gjemme seg ved å lage klær av
fikenblader. Tror dere de klarte å gjemme seg særlig godt? Husk:

Gud elsker oss hele tiden, selv når vi gjør noe galt.
Si det sammen med meg.

4. LEKSE

B. Gjemsel
Be barna gjemme seg i rommet og let etter dem. Hvis rommet ikke egner
seg til dette, kan du dele ut tepper til barna som de kan gjemme seg under,
eller du kan gjemme noe som barna skal finne.
Oppsummering
Spør: Hvem fant det beste gjemmestedet? Var det lett å finne de
andre? Noen ganger har vi kanskje lyst til å gjemme oss når vi har
gjort noe galt. Kan dere komme på en gang dere hadde lyst til å
gjemme dere? I fortellingen vår i dag skal vi høre om noen som
gjorde noe de visste var galt. Så prøvde de å gjemme seg for Gud.
Gud elsket dem selv om han visste hva de hadde gjort. Han syntes
det var leit at de prøvde å gjemme seg. Husk:

Gud elsker oss hele tiden, selv når vi gjør noe galt.
Si det sammen med meg.

C. Valg
Pakk inn gavene på følgende to måter. La den ene halvparten av gavene
inneholde bare en ting. Pakk det inn i avispapir eller silkepapir før du har på
gavepapiret, slik at gavene ser større ut enn de egentlig er. Når du pakker inn
resten av tingene, har du to ting i hver pakke. Pass på at disse gavene ser mindre ut enn de gavene som bare inneholder en ting. Ikke pakk inn alle tingene.
Du trenger dem til en aktivitet litt senere.
Si: Jeg har med presanger til dere i dag. Dere kan få velge
hvilken dere vil ha.
La barna få velge og pakke opp pakkene. Snakk om forskjellen mellom
hvordan pakkene så ut og hva som var inni.
Oppsummering
Er du fornøyd med pakken du fikk? Skulle du ønske at du hadde
valgt annerledes. Noen ganger velger vi noe dumt, men uansett hva
vi velger, vet vi at:

Du
trenger:
❑ små gaver

som er
pakket inn,
f. eks.
klistremerker
ELLER søtsaker

Gud elsker oss hele tiden, selv når vi gjør noe galt.
Si det sammen med meg:
Gi enda en ting til de barna som fikk gaver som bare inneholdt en ting.
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2

Bibelfortellingen

Opplev bibelfortellingen

av den og han så jo helt fin ut. Hun
bestemte seg for å høre på slangen.
Eva tok imot frukten som slangen rakte henne. (Lat som om du tar
imot en frukt og ser nærmere på den.) Nå
tok hun på den, og hun hadde ikke
Adam og Eva var så glade i den
dødd. Hun tok en bit. (Lat som du tar
fine hagen sin! Gud selv viste dem
en bit.) Hun var da levende fremderundt i det nye hjemmet sitt og
les! Hun plukket mer frukt og løp
fortalte om de tingene han hadde
tilbake til Adam for å fortelle ham
laget til dem. Så pekte han på et
om slangen og om frukten. (Lat som
tre som sto midt i hagen.
du løper.)
«Dere kan spise av alle trærne i
Adam hørte på Eva og bestemte
hagen unntatt dette,» sa Gud. (Lat
seg også for å være ulydig mot
som om du peker på treet.)
Gud. (Lat som om du tar en frukt og tar
«Hvis dere spiser av dette treet,
en bit.)
kommer dere til å dø.» Så sa Gud
Adam og Eva følte seg helt
til Adam og Eva at de skulle holde
elendige da de hadde spist frukten.
seg i nærheten av hverandre.
For første gang merket de hvordan
En stund gikk alt bra, men en
det var å synde. (Heng med hodet og
dag gikk Eva en tur uten Adam.
se skamfull ut.) De var så skamfulle at
Snart sto hun ved siden av det
de hadde lyst til å gjemme seg. Så
treet Gud hadde sagt at de ikke
de bestemte seg for å sy sammen
skulle spise av.
noen fikenblader og ta dem på seg.
Plutselig hørte hun en stemme:
Den kvelden kom Gud for å gå
«Har Gud virkelig sagt at dere ikke
en tur i hagen sammen med Adam
kan spise av dette treet?»
Hvem var det? Eva så seg rundt. og Eva. Men da de hørte at Gud
ropte på dem, gjemte de seg for
(Se deg rundt.) Det var bare hun og
Adam som bodde i hagen, og Adam ham.
«Adam,» ropte Gud. (Hold hendene
var ikke sammen med henne. Hvem
som en ropert foran munnen.) «Hvor er
var det som snakket med henne?
du? Eva! Adam! Hvor er dere?»
Så kikket hun opp i treet.
(Skygg for øynene som om du ser deg
Stemmen kom fra en nydelig
slange! Eva ble nysgjerrig. Hun gikk rundt. La barna rope på Adam og Eva
litt nærmere. «Vi kan spise frukten sammen med deg.)
Til slutt svarte Adam. «Jeg hørte
fra alle trærne i hagen unntatt
at du ropte, og så ble jeg redd og
dette,» svarte hun. «Gud sa at vi
gjemte meg.»
ikke måtte røre det, ellers vil vi
Gud var lei seg. Han visste hva
dø.»
«Dere kommer ikke til å dø,» sa som hadde skjedd. «Har dere spist
frukt fra det treet jeg sa dere ikke
slangen. (Hves som en slange.) «Gud
skulle spise av?» spurte han.
ønsker bare å nekte dere det som
Det var vanskelig å innrømme at
er godt. Prøv! Det smaker nydelig!
Eva så på frukten. Slangen spiste de hadde vært ulydige. Først la
Bruk bevegelsene og lydene som er
angitt i kursiv, mens du gjennomgår
fortellingen. La barna gjøre det samme
som deg.
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Adam skylden på Eva, og så skyldte
Eva på slangen. (Pek først på et av
barna, så på et annet.) Men uansett
hvor mye de skyldte på andre,
hadde de vært ulydige.
Gud var veldig lei seg. (Lat som
om du tørker bort en tåre.) Han sa til
Adam og Eva at de måtte forlate
det nydelige hjemmet sitt i hagen
fordi de hadde vært ulydige. Men
Gud var fremdeles veldig glad i
dem.
Gud tok to dyr og drepte dem
for å lage klær til Adam og Eva av
skinnet. Adam og Eva hadde aldri
sett noe dø før, og de gråt og gråt.
(Lat som om du gråter.) Gud sa at han
elsket dem fremdeles. En dag ville
hans egen sønn dø for å frelse dem
fra syndene sine. Adam og Eva var
veldig glad for at Gud elsket dem
fremdeles, selv om de hadde vært
ulydige. Gud elsker deg også når
du har gjort noe galt. Han er alltid
villig til å tilgi deg.

ha gjort hvis dere var Adam og Eva
og dere hørte at Gud ropte på
dere? Hva tror dere Adam og Eva
følte da Gud drepte to av
dyrevennene deres? Hvordan tror
dere Gud følte det da Adam og Eva
var ulydige mot ham?* Husk:

Gud elsker oss hele tiden,
selv når vi gjør noe galt.
Si det sammen med meg.

Minnevers
Slå opp til 1 Mos 3. Pek på versene 121 og si: Fortellingen i dag er hentet
herfra i Bibelen, Guds ord. Slå opp i
Salme 100,5. Pek på minneverset og les
det høyt. Del gruppen i to.
Lær den ene gruppen å si/gjøre:
Herren
er god

Vift med hendene
over hodet.

Den andre gruppen gjør som følger:
Oppsummering
Forklar at slangen liknet litt på de
slangene vi har i dag, men at den var
mye finere og ikke krøp på bakken. Spør:
Hva ville dere tenke dersom slangen snakket til dere? Hva synes
dere at Eva skulle ha gjort da slangen snakket til henne? Hva tror
dere Adam følte da Eva fortalte
hva hun hadde gjort? Hva ville dere

hans miskunn Hold hendene rundt
er evig
din egen kropp (klem
deg selv.
Begge gruppene sier i kor:
Salme 100,5.
Gjenta flere ganer. La gruppene bytte
på hva de sier, og gjør det igjen.
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SANG OG BØNN

*

Fellesskap
Snakk sammen om hvordan de forskjellige barna har hatt det i løpet av
uken. Ønsk besøkende spesielt velkommen, og fortell alle hva de heter.
Marker fødselsdager og andre viktige begivenheter.
Forslag til sanger
Jesus elsker alle små
Jesus elsker alle barna, alle de små og
de store barna
Han har kastet alle mine synder
(Min båt er så liten, s. 38)
Jeg vet ingen, ingen som
(Barnesalmeboka nr. 121)
Se 3. lekse
Misjon
Si: Det er mange som ikke vet at Gud elsker dem selv om de
gjør noe som er galt. Nå skal dere få høre en fortelling om noen
som visste (eller fant ut, etc., avhengig av fortellingen) at Gud alltid
elsker oss. Bruk fortellingen fra Barnas misjon.
Kollekt
Bruk samme kollektkurv som sist uke. Si: Når vi gir kollekt, er det
med til å hjelpe andre å høre om at Jesus elsker dem uansett hva
de har gjort.
Bønn
Spør: Har dere noen gang gjort noe som dere var lei for etterpå? Gi barna tid til å svare, still om nødvendig spørsmål for å få samtalen i gang. Kanskje noen var slem mot en av søsknene sine eller var ulydig
mot en av foreldrene sine. Dersom du ikke tror du vil klare å huske alt som
blir sagt, kan du notere mens barna forteller.
Si: La oss be Gud om å tilgi oss for disse tingene og takke ham
for at han alltid elsker oss, selv når vi gjør ting som er galt. I bønnen takker du Gud for at han elsker barna, selv når de (de tingene barna
nevnte). Etter bønnen sier du: Husk:

Gud elsker oss hele tiden, selv når vi gjør noe galt.
Si det sammen med meg.
* Sang og bønn kommer inn i programmet der det måtte passe best.
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3

Leksen i praksis

Du
trenger:
❑ papir
❑ blyanter

ELLER tusjer
❑ papirkurv

Del ut papir og tegnesaker og be barna
om å tegne et bilde av
noe som de vet det er
galt å gjøre. Det kan
hende du må gi dem
noen ideer, f. eks. ting
som ble nevnt under
bønnestunden.

Oppsummering
Spør: Hvordan føler du deg når
du gjør slike ting? Hvordan tror
du Gud føler det når du gjør slike
ting? La oss ta disse dumme tin-

4

gene og kvitte oss med dem. (La
barna krølle sammen papiret og kaste
det i papirkurven.) Det er dette Gud
gjør. Slutter Gud å være glad i deg
når du gjøre noe galt? Husk:

Gud elsker oss hele tiden,
selv når vi gjør noe galt.
Si det sammen med meg.

Del med andre

Del ut kopi eller omriss av et fikenblad
til hvert av barna. (Se mønster på s. 141.)
Del ut sakser slik at de kan klippe ut
bladene. La barna dyppe fingeren i fingermaling eller på stempelputen og fargelegge bladet med fingeravtrykk. Fest evt.
et stykke magnettape på baksiden. Vask
hendene til barna etterpå.
Oppsummering
Hvem brukte fikenblader i historien vår i dag? (Adam og Eva)
Hvorfor? (for å prøve å gjemme seg for
Gud) Elsket Gud dem noe mindre
etter at de hadde vært ulydige mot
ham? (nei) Når elsker Gud oss? Gi

barna tid til å svare. Gud elsker
oss alltid, selv når vi gjør noe
galt. Er det noen du har lyst å
fortelle dette til? Du må kanskje
oppmuntre barna til å svare på
dette. Oppmuntre barna til å gi
fikenbladet til en annen i uken som
kommer, og til å fortelle denne personen at

Gud elsker oss alltid,
selv når vi gjør noe
galt.
Si det sammen med meg en
gang til.

Du
trenger:
❑ kopi eller
omriss av
fikenblad
❑ grønn fingermaling
ELLER stempelpute
❑ sakser
❑ evt. magnettape
❑ våtservietter
eller papirhåndklær og
vann

Avslutning
Avslutt med en bønn hvor du takker Gud for at han
alltid elsker oss, selv når vi er ulydige. Be om at barna må
finne noen som trenger å få høre at Gud alltid elsker dem, og
at de vil dele dette budskapet i uken som kommer.
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E L E V M A T E R I E L L

Henvisninger
1 Mos 3,1-21;
Alfa og Omega 1,
s. 31-42.

Minnevers
«Herren er god,
hans miskunn er
evig» (Salme
100,5).

Den røde
tråden

Gud elsker
oss hele tiden,
selv når vi
gjør noe galt.
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Redde for Gud
Adam og Eva likte seg så godt i Eden,
som var den hagen Gud hadde laget til
dem. Hver dag lærte de noe nytt.
En dag gikk Eva en tur uten Adam. Snart
var hun i midten av hagen ved siden av
et nydelig tre. Det var det eneste treet i
hagen de ikke hadde lov til å spise frukten av.
Plutselig hørte hun en stemme. «Har
Gud virkelig sagt
at dere ikke kan
spise av noe tre i
hagen?»
Hvem var det?
Eva så opp. På en
av grenene i treet
så hun en nydelig
slange, og den
snakket til henne!
«Vi kan spise av
alle trærne i
hagen,» sa Eva.
«Men ikke av dette
treet, for da vil vi
dø,» fortsatte hun.
«Dere kommer
ikke til å dø,» sa
slangen, som
egentlig var Satan.
«Gud ønsker bare
å nekte dere det som er godt. Prøv! Det
smaker nydelig!.»
Eva så på frukten. Den så god ut. Så
bestemte hun seg for å høre på slangen.
Hun visste bedre, men spiste av frukten.
Så plukket hun mer og skyndte seg
tilbake til Adam.
Adam lyttet da Eva fortalte ham om
slangen. Han bestemte seg også for å
være ulydig mot Gud. Han tok frukten
og spiste den. Plutselig ble de så skam-

fulle at de ønsket å dekke seg til og
gjemme seg. De visste at de hadde vært
ulydige mot Gud. De sydde sammen
fikenblader til å dekke seg med. Senere
den dagen kom Gud for å gå på tur med
dem. Men da de hørte at Gud ropte,
gjemte de seg for ham.
«Adam,» ropte Gud. «Hvor er du?
Eva! Adam! Hvor er dere?»
Til slutt svarte
Adam. «Jeg hørte
at du ropte, og så
ble jeg redd og
gjemte meg.»
Gud visste hva
som hadde skjedd.
«Har dere spist
frukt fra det treet
jeg sa dere ikke
skulle spise av?»
spurte han.
Det var vanskelig å innrømme at
de hadde vært
ulydige. Først la
Adam skylden på
Eva, og så skyldte
Eva på slangen.
Gud var veldig
lei seg. Han sa til
Adam og Eva at de måtte forlate det nydelige hjemmet sitt i hagen fordi de
hadde vært ulydige. Men Gud var
fremdeles glad i dem. Han laget klær til
dem av dyreskinn. Og han lovet at hans
egen sønn en dag ville dø for å frelse
dem fra syndene sine.
Gud elsket Adam og Eva utrolig høyt.
Han elsker deg og meg også. Til og med
når vi gjør noe galt, elsker han oss. Han
er alltid villig til å tilgi oss.
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Aktiviteter
Sabbat

Onsdag

Les bibelfortellingen sammen. Hjelp barnet å gi
fikenbladet fra sabbatsskolen til en annen og med å
fortelle om Adam og Evas synd. Legg vekt på at Gud
fremdeles elsket Adam og Eva, selv etter at de hadde
syndet. Syng «Jesus elsker alle små».

Still viserne på en klokke til forskjellige tider og spør
barnet hva han eller hun gjør tidlig om morgenen, ved
middagstid osv. Få fram at Gud elsker
oss hele tiden.
Syng «Jesus elsker alle
små» og takk ham for at han
elsker oss.

Søndag
Les bibelfortellingen sammen. Spør: Hva tror du
Adam tenkte da Eva kom med frukten? Hvordan følte
Gud det da Adam og Eva gjemte seg for ham? Syng
«Jesus elsker alle små» sammen og takk Gud for at han
elsker oss, selv når vi har gjort noe galt.

Mandag
Les 1 Mos 3,1-13; 21-24. Si minneverset slik det er beskrevet på s.
45.

Tirsdag
Lek gjemsel. Be barnet om å gjemme seg
og late som om han
eller hun er Adam
eller Eva, mens du er
Gud som ser etter
dem. Finn barnet og
ta ham eller henne i
armene dine. Minn
hverandre om at Gud
elsker oss også når vi har
gjort noe galt.

Torsdag
La barnet tegne et
bilde av Eva som spiser
frukten. Snakk om at Gud
blir veldig lei seg når vi er
ulydige, slik som Adam og
Eva. Hjelp barnet å tegne et
hjerte rundt bildet. Legg vekt
på at Gud fremdeles elsker oss
selv om vi gjør noe galt. Takk ham for
at hans kjærlighet aldri tar slutt.
Si minneverset sammen mens dere gjør bevegelsene
fra mandag.

Fredag
Til kveldsandakt kan dere lese bibelfortellingen fra
1 Mos 3. Dramatiser fortellingen. Etterpå snakker dere
om at Gud elsker oss hele tiden. Syng «Jesus elsker alle
små» og takk ham for at han elsker oss.
Les gjerne kap. 3 og 4 i Alfa og Omega 1 i ditt eget bibelstudium
denne uken.
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