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T&T står for «Tro og Trening». Awana ønsker å kombinere et stort engasjement 
for Bibelen, med et stort relasjonelt fokus. Når relasjonsbygging og samtale 
om Guds ord kombineres, kan vi oppnå den gode kontakten som kan lede 

barna til en varig relasjon med Jesus. 

Hvordan skal opplegget være?
Dere kan selv velge om dere vil ta 

aktivitetsdelen først eller sist, men vi 
anbefaler at dere har smågruppene etter 

undervisningen. 

Bruk cirka en tredjedel av tiden til hver 
programpost. Hvis noe må kuttes ned 
på, ikke la det være smågruppetiden. 

Det er viktig at barna får muligheten til å 
sette ord på sine tanker, stille spørsmål 

og dele bønneemner. 

Awanas tilnærming
For å oppnå dette, bør disse tre 

elementene være med i en T&T-samling: 

  •   Lek 
  •   Undervisning 
  •   Smågrupper

Hei, leder!
Velkommen som underviser på T&T
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Presentasjon av T&T-bøkene

SMÅ
GRUPPE
BOK
EN HJELP TIL Å  BYGGE

RELASJONER GJENNOM SAMTALE

DEN

OPPDAGELSESREISEN

OPPDRAG

NAVN:

HÅNDBOK

HÅNDBOK

Undervisningsbok  
Denne boken inneholder 33 andakter. Hver samling inneholder flere forslag 
enn du vil få tid til å bruke. Velg det du tror vil fungere for din T&T-gruppe og 
ut ifra tiden du har til rådighet. Andaktene samsvarer med temaene i heftet 
T&T Startskuddet og T&T håndboken «Spor av nåde».

Barnas håndbok  
Samarbeidet mellom hjem og kirke er en suksessfaktor i trosopplæring. 
Håndbøkene er et hjelpemiddel for at barna skal kunne snakke med de 
voksne hjemme om troen. I tillegg kan håndboken hjelpe dem til å utforske 
Bibelen. Tanken er at barna skal jobbe hjemme med oppgavene i T&T 
håndboken før det samme temaet undervises på T&T.  

Smågruppebok  
Hver smågruppeleder trenger en T&T smågruppebok. Denne inneholder 
en samtaleguide med  relasjonsbyggende spørsmål, spørsmål til 
undervisningen, spørsmål om bønneemner og spørsmål relatert til 
håndboken. I smågruppene bygges relasjoner og barna får mulighet 
til å sette ord på tankene sine, stille spørsmål og undre seg sammen. 
Smågruppelederen trenger også en håndbok, slik at han/hun kan se hva 
barna har jobbet med hjemme. 

Startskuddet (hefte) 
De tre første kapitlene i undervisningsboken hører sammen med 
Startskuddet-heftet. Disse kapitlene er like i hver undervisningsbok.  
Fordi dette er sentrale temaer, anbefaler vi at disse kapitlene undervises 
hver gang dere begynner med en ny undervisningsbok. 

Alle nye barn som kommer innom T&T-klubben i løpet av året skal få utdelt 
et hefte, selv om det ikke samsvarer med undervisningen som gis den 
dagen. Vi tror at undervisningen i heftet står for seg selv og er bra for barna 
å ta med seg hjem og lese. 

T&T Aktivitetsbok 
Lek-delen av samlingen er veldig viktig for at barna skal trives. 
Aktivitetsboken har forslag til morsomme leker og aktiviteter som kan 
brukes på T&T.
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CLOSING PRAYER
Jot down prayer requests:

T&T ANNOUNCEMENTS
What important things do your kids need to know before they leave?

Ressurser på nett!
På siden awana.no kan du laste ned T&T PowerPoint-presentasjoner, 
små filmer og dokumenter til utskrift. Her finner du også ideer til bruk 
i smågruppene.

Alle medlemmer av Awana Norge får et passord som gir tilgang til 
disse ressursene. Kontakt din lokale leder for å få vite brukernavn og 
passord. 

Gå til awana.no og velg «Ressurser». Skriv inn brukernavn og passord 
på innloggingssiden for medlemmer. 

PowerPoint-presentasjonen til hvert kapittel inneholder tittelbilde, 
ukens bibelvers, neste ukes bibelvers, samt illustrasjoner som passer 
til undervisningen. Du kan fritt endre PowerPointene for å tilpasse 
dem til din egen undervisning. 

Ved bruk av film, anbefaler vi at du laster dem ned på forhånd, slik at 
undervisningen ikke forstyrres av dårlig nettilgang. 

Innlogging

Ressurser
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STARTSKUDDET DEL 1 — BEGYNNELSEN

STARTSKUDDET: BEGYNNELSEN

UKENS BIBELVERS

Dine mål:

ORDFORKLARINGER
Herren — Sjefen over universet, Gud
Skape — Lage noe av ingenting

HOVEDPUNKTER TIL UNDERVISNINGEN
• Verden har en begynnelse

• Ingenting begynner av seg selv

• Hva kan være årsaken til at verden begynte å 
eksistere?

PLANLEGGING
• Be Gud åpenbare sine sannheter for deg mens du 

forbereder deg. 

• Be for barna og samlingen, at Den hellige ånd må få 
virke gjennom undervisningen. 

• Tenk gjennom hvilke personlige historier du kan bruke 
som støtter undervisningen.

• Vurder om du vil bruke ekstraressursene som ligger på 
awana.no eller står bakerst i kapitlet.   

• Det er en del spørsmål underveis i undervisningen. 
Tenk gjennom hvor mye tid du vil bruke på at 
barna skal få svare, og hvordan du vil gå videre i 
undervisningen. 

RESSURSER PÅ AWANA.NO
(kun for medlemmer i Awana Norge)

• PowerPoint til undervisningen

• Film: Viggo og Chris for tweens - Episode 1

UTSTYR DU TRENGER
• Bibel

• Startskuddet-heftet

• Ballong(er)

• En femtilapp

Målet for undervisningen er at 
barna kan bli trygge på at Gud 
har skapt verden og at Gud 
finnes på ekte. SALME 124,8

Vår hjelp er i Herrens navn, han som skapte 
himmel og jord. 
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STARTSKUDDET DEL 1 - BEGYNNELSEN

INNLEDNING
[Til leder: PowerPoint kan lastes ned fra awana.no.] 

Velkommen til T&T! 
Siden dette er første samling med T&T, synes jeg vi skal starte 
med et smell.  

Klar-ferdig…. PANG! (Smell en ballong - eller vis animasjonen 
på PowerPointen der en står klar til å starte et løp.)

En annen god grunn til å starte med et smell, er at dere i dag 
skal få med dere hjem et hefte som heter Startskuddet 
(Vis Startskuddet-heftet).

Forsiden av heftet ser slik ut. Er det noen som greier å lese hva 
som står her? (Startskuddet, T&T, Awana Clubs, Velkommen)

T&T er navnet på samlingene for dere som går i 5.-7. klasse. 
Navnet T&T kommer fra et opplegg som er laget i USA. 
Derfor sier vi ikke «te og te», men «ti and ti». De to t´ene står 
for «truth and training». På norsk står de for «tro og trening».

I dag skal vi snakke om startskuddet for jorden vi bor på 
– og alt som finnes. Overskriften for denne samlingen, er 
«Begynnelsen». 

Be en bønn for samlingen. 

UKENS BIBELVERS 
Jeg vil begynne med å lese et vers fra Guds bok, Bibelen. 
Det jeg skal lese står cirka midt i Bibelen, i en bok som heter 
Salmene.  

[Til leder: Hold Bibelen mens du leser. Siden barna ikke 
hadde mulighet til å øve på noe vers til i dag, bruker vi det 
samme verset også på neste samling.]

I dette verset står det om «Herren». Hva står det at Herren 
har gjort? (Skapt himmelen og jorden).  

Når det står om Herren i Bibelen, så betyr det sjefen over alt 
som lever, «the boss of the universe»: Gud.  

HOVEDPUNKTER TIL UNDERVISNINGEN
Noen påstår at å fortelle om Gud er det samme som å fortelle 
et eventyr. De mener at Gud er oppdiktet og at Bibelen er som 
en eventyrbok.

Finnes Gud på ekte? Er Bibelen sann? Hvordan kan vi finne gode 
svar på disse spørsmålene? 

Vi må se på virkeligheten for å finne ut hva som er sant. Hvis 
noe er sant, så stemmer det med virkeligheten. Hvis Bibelen er 
sann, må det som står der stemme med virkeligheten. La oss se 
på et eksempel. 

Verden har en begynnelse 
I Bibelen står det at verden har en begynnelse. At jorden ikke 
alltid har vært her. Det er faktisk det første som står i Guds bok:  

1. Mosebok 1,1: I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.

I 2400 år har vitenskapsmenn påstått at Bibelen tar feil. De har 
altså tenkt at Bibelen ikke stemmer med virkeligheten. 

Men så en dag fant noen vitenskapsmenn ut at verden utvider 
seg. (Blås luft i en ballong.) Det fant ut at verden blir litt og litt 
større. (Blås inn mer luft.) 

Det betyr også at hvis vi hadde kunnet gått bakover i tid, så ville 
vi sett at verden for en stund siden var litt mindre (Slipp ut litt 
luft.) Og før det igjen var den enda mindre… (Slipp ut litt luft.) 
Helt til…  (Slipp ut resten av luften)… begynnelsen. 

Vitenskapsmennene Einstein, Hubble og Penzias fikk hver sin 
Nobelpris for å vise at verden har en begynnelse. 

Det er det samme som Bibelen påstått hele tiden. 

[Til leder: Du finner mer informasjon om de tre nevnte 
vitenskapsmennene bakerst i kapitlet.] 

Ingenting begynner av seg selv 
En annen ting virkeligheten viser, er at ingenting lager seg selv. 

Eksempel 1: Hvis du lager en snøball på toppen av en bakke og 
så ruller den nedover en bakke, kan du – hvis du er heldig – få 
en stor snøball som du kan lage snømann av. Vanligvis må du 
selv gjøre hele jobben med å skyve snøballen rundt til den er 
blitt stor nok. Men det som ikke skjer – er at det plutselig står 
en snømann der, med hatt og gulrotnese, uten at du – eller noen 
andre – har fått snøballen til å rulle. 

Eksempel 2: Hvilken kake er din favoritt? Vet du hvilke 
ingredienser som trengs for å lage denne kaken? Hva må du 
gjøre med disse ingrediensene for at det skal bli til en kake? Alle 
vet at en ferdig pyntet kake ikke lager seg selv! (Det var nok 
mamma som bakte den sent i går kveld etter at du hadde lagt 
deg…) 

UNDERVISNING

SALME 124,8
Vår hjelp er i Herrens navn, han som skapte 
himmel og jord. 
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STARTSKUDDET DEL 1 - BEGYNNELSEN

[Til leder: Du kan eventuelt bruke aktiviteten «Lage vafler» 
som står beskrevet bakerst i kapitlet.]

De fleste – som ikke er i tøysehumør – er enige i at verken 
snømenn eller bursdagskaker blir til av seg selv. 

Hva kan være årsaken til at verden 
begynte å eksistere? 
Universet er veldig stort. Det har ufattelig mye energi, enormt 
mange planeter – og er fullt av liv og lover (som for eksempel 
tyngdekraften). 

Når vi ikke tror at bursdagskaker og snømenn blir til av seg 
selv, hvorfor i all verden skulle vi da tro at universet er blitt til 
av seg selv?

Det er bare to alternativer: Enten har noen laget universet – 
eller så har det helt plutselig blitt til av seg selv. Hva er mest 
sannsynlig? 

Det er lett å tenke at tro og vitenskap er en motsetning. Men 
hør hva vitenskapsmannen Albert Einstein har sagt: 

«Jo mer jeg studerer vitenskap, jo mer tror jeg på Gud.»

Hvordan kan han ha kommet til den konklusjonen, tro? Har 
dere noen tanker? 

[Til leder: Alternativt kan du vise «Viggo og Chris for tweens 
- Episode 1». Lastes ned fra awana.no. Den varer 10 min, så du 
kan eventuelt vise litt av den.] 

UNDERVISNINGEN I PRAKSIS
Til alle tider har mennesker hatt spørsmål som: Hvor kommer 
jeg fra? Hva er meningen med livet? Hva skjer når jeg dør? 
Dette kalles eksistensielle spørsmål. 

Dette er noe hver enkelt av oss må ta tenke over på et eller 
annet tidspunkt i livet. Noen av dere har kanskje grublet over 
dette allerede, andre ikke. 

[Til leder: Fortell gjerne om da du tenkte på disse 
spørsmålene da du var yngre, og hvordan du fant svar.]

Her får du et svar: Gud har skapt verden – og deg. Og da 
er det Gud som vet hva som er meningen med at du og alle 
andre mennesker er til.   

Et annet viktig spørsmål alle på en eller annen måte stiller seg 
selv, er: Er jeg verdifull? Er jeg bra nok? 

Hvis verden ble til av seg selv, er du en tilfeldighet – og det 
finnes ingen mening med noe. Men du er planlagt og skapt av 
Gud, derfor er du verdifull – og livet ditt er betydningsfullt.

Vi har lett for å tenke at det er hvor flinke, populære, 
kule eller pene vi er, som bestemmer verdien vår. Men 
på samme måte som et maleri får verdi ut ifra hvem som 
har malt det, har vi verdi på grunn av hvem som har skapt 
oss. Du er et kunstverk laget og signert av Gud – og har 
uvurderlig høy verdi, helt uavhengig av hva du presterer 
eller ikke presterer. 

[Til leder: Her kan du bruke illustrasjonen «Femtilappen» 
som du finner bakerst i kapitlet.]

Be en bønn sammen med barna. 

TIL NESTE GANG
Dere skal få med dere et slikt hefte hjem i dag.  
(Vis Startskuddet-heftet). Det er noen oppgaver der, og til 
neste gang kan dere gjøre de som er i første del av heftet, 
altså til og med der det står «Del 1 fullført».  

Dere vil se en rød sekskant der det står «Memorer».  
Å memorere betyr å lære seg utenat. Ved siden av denne 
sekskanten står et bibelvers som vi oppmuntrer dere til å 
øve på til neste samling. Denne gangen vil dere finne det 
verset som vi leste i begynnelsen av samlingen i dag: 

Salme 124, 8: Vår hjelp er i Herrens navn, Han som skapte 
himmelen og jorden. 

Tenk at Gud, som har skapt alt som lever, er vår hjelp. 
Tenk at vi får lov til å spørre ham om hjelp til stort og  
smått i livet. 

[Til leder: Fortell gjerne kort hva det betyr for deg at 
universets skaper hjelper deg.] 

OPPSUMMERING
I dag har vi snakket om at verden har en begynnelse - og 
at det som har en begynnelse, har en årsak. Årsaken til at 
verden er til, er at Gud skapte den. Fordi du er skapt av 
Gud, har livet ditt mening og verdi. 

Nå er det tid for smågrupper.
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STARTSKUDDET DEL 1 - BEGYNNELSEN

EKSTRA ILLUSTRASJONER
1. Tre vitenskapsmenn

[Til leder: Her er litt informasjon om de tre 
vitenskapsmennene som er nevnt i andakten og i heftet.  
Du velger hvor mye du vil ta med.]

Albert Einstein (1879-1955) 
Fun fact: Einstein var ikke interessert i idrett. Han ble ikke så 
lett begeistret for ting, men hvis det var noe som fenget han, 
så gikk han helt og fullt inn for det. For eksempel fikk han 
sansen for å bygge korthus. Søsteren hans, Maja, så på mens 
han bygget på nytt og på nytt, helt til han greide å bygge et 
korthus med hele 14 etasjer. (Hvis du ikke blir imponert av 
det, så prøv selv og se hvor vanskelig det er.)

Viktige tanker fra Einstein: Einstein forsket på universet - og 
fant ut at verden utvider seg hele tiden. Dette gjør blant annet 
at det finnes tyngdekraft. Men det betyr også at verden har en 
start, slik vi har lært om i dag. Jo mer Einstein studerte verden, 
jo mer så han at det finnes mange lover og regler som holder 
verden sammen. Det fikk ham til å si: «Gud leker ikke med 
terninger». Det betyr at universet ikke består av tilfeldigheter, 
men at Gud har planlagt nøyaktig hvordan ting i universet 
skulle fungere. 

Edwin Hubble (1889-1953) 
Fun fact: Hubble-teleskopet er oppkalt etter ham. 

Viktige tanker fra Hubble: Hubble studerte universet og 
stjernene. Han fant ut at det kommer et rødt lys fra stjernene. 
Det var først vanskelig å forklare. Så fant han ut at stjernene 
bever seg bort fra oss i en rasende fart, at hele universet går 
mer og mer fra hverandre, blir større og større. Han bekreftet 
dermed Einsteins teori. De to kjente hverandre og tittet i 
teleskopet sammen. 

Arno Penzias (født 1933) 
Fun fact: For å forske på universet bygde han og en annen 
vitenskapsmann en 6 meter høy antenne for å lytte. 

Viktige tanker fra Penzias: Det Penzias fant i sine 
undersøkelser, blant annet med den 6 meter høye antennen, 
var en slags støy som finnes i hele universet, og som viste 
seg å være støyet som kom i det øyeblikket verden begynte. 
Dette stadfestet Einsteins og Hubbles tanker, og etablerte 
det meget godt sammen med det som står i begynnelsen 
av Bibelen, om at Gud skapte universet fra ingenting. Arno 
Penzias tror også på resten av det som står i Bibelen.  

2. Lage vafler 
Du trenger: to esker, en pose ferdig vaffelrøre, smør, 
litermål, vann, bakebolle, sleiv, (tre)kniv, vaffeljern, syltetøy.

Etterpå tenkte jeg at de som vil kan få lage vafler. Dere kan 
få velge mellom to ulike fremgangsmåter. 

Alternativ 1: Tom eske

Alternativ 2: Ingredienser og utstyr 

Hvilken eske ville du satset på? Hvorfor? Hvilket poeng tror 
dere jeg vil ha fram – ut ifra det vi har snakket om i dag?

[Til leder: Du kan også bruke eksemplet teoretisk uten å 
lage vafler etterpå.] 

3. Femtilappen 
Er det noen som vil ha denne? (Vis en femtilapp.) Hva om 
jeg krøller den? (Vis.) Hva om jeg tråkker på den? (Vis.) Vil 
dere fremdeles ha den? Hvorfor?

Enten du krøller en femtilapp eller en femhundrelapp, så 
mister den ikke sin verdi. Om den blir tråkket på eller blir 
skitten, så er verdien akkurat den samme. Fordi Norges 
bank har bestemt hva den papirbiten er verdt. 

Du er ikke en tilfeldighet. Du er skapt av Gud og har stor 
verdi (Salme 139,13-14, 1. Mosebok 1,27)
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STARTSKUDDET: BIBELEN
STARTSKUDDET DEL 2 – BIBELEN

Målet med undervisningen er 
at barna kan innse at Bibelen 
stemmer med virkeligheten, at 
den forteller oss hvem Gud er, 
hva mennesker har opplevd med 
Gud – og hva som er meningen 
med at vi er til. 

PLANLEGGING
• Be Gud åpenbare sine sannheter for deg mens du 

forbereder deg. 

• Be for barna og samlingen, at Den hellige ånd må få 
virke gjennom undervisningen. 

• Tenk gjennom hvilke personlige historier du kan 
bruke som støtter undervisningen.

• Vurder om du vil bruke ekstraressursene som ligger 
på awana.no eller står bakerst i kapitlet.   

• Det er en del spørsmål underveis i undervisningen. 
Tenk gjennom hvor mye tid du vil bruke på at 
barna skal få svare, og hvordan du vil gå videre i 
undervisningen. 

RESSURSER PÅ AWANA.NO
(kun for medlemmer i Awana Norge)

• PowerPoint til undervisningen

UTSTYR DU TRENGER
• Bibel

• Startskuddet-heftet

• Et nettbrett

UKENS BIBELVERS

ORDFORKLARINGER
Herren — Sjefen over universet, Gud
Skape — Lage noe av ingenting

SALME 124,8
Vår hjelp er i Herrens navn, han som skapte himmel 
og jord. 

[Til leder: Siden barna ikke hadde mulighet til å øve på 

noe vers til første samling, bruker vi samme vers på de to 

første samlingene.]

HOVEDPUNKTER TIL UNDERVISNINGEN
• Skaperverket forteller oss om Gud

• Bibelen forteller oss om Gud 

• Bibelen stemmer med virkeligheten

• Bibelen er en annerledes bok
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STARTSKUDDET DEL 2 – BIBELEN

INNLEDNING
I Startskuddet-heftet denne uken, fikk dere spørsmålet: 
Hvordan kan vi se at Gud finnes? Hva har dere svart? (Mulig 
svar: Ved å se på skaperverket. Det kan ikke ha blitt til av seg 
selv.) 

(Vis et nettbrett.) Et nettbrett står ikke plutselig der fiks ferdig 
med programvare og apper. Noen har hatt en plan og laget 
både den fysiske maskinen – og programmene som er inni.  

Et nettbrett er veldig lite i forhold til hele universet. Universet 
ble også til en gang - og det skal ganske mye tro til for å tenke 
at du og jeg - og alt som finnes - bare tilfeldigvis har blitt til 
uten en plan. Mye tyder på at det er en som har skapt verden. 
Han heter Gud. 

Kan vi vite mer om Gud enn at han har skapt universet? 
Hvordan, i så fall? Det skal vi snakke mer om i dag. 

Be en bønn for samlingen.  

UKENS BIBELVERS
Er det noen som har fått øvd på bibelverset som står i 
Startskuddet-heftet?  De som vil kan si det sammen med meg: 

[Til leder: Hold Bibelen mens du leser. Siden barna ikke 
hadde mulighet til å øve på noe vers til første samling, bruker 
vi samme vers på de to første samlingene.]  

HOVEDPUNKTER TIL UNDERVISNINGEN
Skaperverket forteller oss om Gud 
Det at Gud har skapt verden, forteller oss faktisk ganske mye 
om ham (Romerne 1, 19). 

- Den som har skapt verden, må være større og mektigere 
enn hele verden. Derfor forteller skaperverket oss at Gud er 
veldig stor og mektig. 

- Siden skaperverket er full av bitte små kryp, celler og DNA, 
vet vi at Gud må være veldig nøyaktig og intelligent.

Hva synes du er den morsomste eller vakreste skapningen i 
verden? 

- Gud har skapt så mye forskjellig og så mye vakkert. Det 
forteller oss at han må være veldig kreativ og ha god estetisk 
sans. 

- Den som har skapt universet og tiden, må ha vært til før 
dette. Det forteller oss at Gud må være evig.  

- Siden vi mennesker har personlighet, vet vi at vår skaper 
også må ha personlighet. Ellers hadde han ikke klart å skape 
oss slik vi er (1. Mosebok 1,27). 

Bibelen forteller oss om Gud 
Vi kan altså vite mye om Gud bare ved å se på hva han har 
skapt. Men det lar oss ikke vite om Gud er god eller ond. 
Det lar oss heller ikke vite om han bryr seg om oss eller ikke. 
Heldigvis har Gud fortalt oss mer om hvem han er. Han har 
fått folk til å skrive ned det han ville i en helt spesiell bok: 
Bibelen. 

Bibelen forteller oss først og fremst hvordan Gud er.  
Vi kan lese at Gud er en personlig Gud, en evig Gud som er 
rettferdig, til å stole på, som kan gjøre alt han vil – og som 
elsker hvert menneske. 

Her kommer noen eksempler på hva vi får vite om Gud i 
Bibelen:

1. Johannes 4,8b: Gud er kjærlighet

Salme 99,9b: Hellig er Herren vår Gud

Johannes 4,24a: Gud er ånd

Salme 146,10a: Herren er konge til evig tid

Bibelen forteller oss historier om hva mennesker har lært og 
opplevd med Gud.  
Bibelen forteller om mennesker, som har levd tidligere, både 
når de velger rett og når de velger feil. 

Er det noen av dere som vet at dere er oppkalt etter en 
person fra Bibelen? (Eller vet om noen personer det står om i 
Bibelen?) 

Når vi leser om andre menneskers liv, kan vi lære av deres 
erfaringer. Det kan hjelpe oss til å leve for og sammen med 
Gud, vår skaper. Han vil hjelpe oss til å leve det beste livet.

Bibelen forteller oss hva som er meningen med at vi er til. Har 
du noen gang tenkt: «Hvorfor finnes jeg? Hva er poenget med 
livet? Hva skal jeg finne på?» 

Noen av dere har kanskje tenkt på slike ting allerede, andre 
kommer kanskje til å gruble over dette når dere blir litt eldre. 

For å finne svar på dette, er det lurt å spørre Gud. Han har 
jo skapt verden og menneskene med mening. Og vi kan finne 
svar i Guds bok. 

UNDERVISNING

SALME 124,8
Vår hjelp er i Herrens navn, han som skapte 
himmel og jord. 
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Meningen med at vi er til, er at vi skal ha en relasjon til Gud. 
Han skapte oss i sitt bilde, slik at vi kan leve for og sammen 
med ham. Vi kan vise vår begeistring for Gud – og vite at Gud 
jubler over oss (Sefanja 3,17). 

Vi skal få være akkurat slik Gud har skapt oss til å være – og 
få bruke de interessene og talentene han har lagt ned i oss. 
Akkurat som et flott maleri viser hvor flink maleren er, eller en 
god kake viser hva bakeren kan, viser vi som er skapt av Gud 
hvor fantastisk Gud er. 

Bibelen stemmer med virkeligheten 
Det vil alltid være folk som mener at det som står i Bibelen, 
ikke er sant.  

Hvis Bibelen er sann, så vil det som står der stemme med 
virkeligheten. Stemmer det som står i denne gamle boken 
med ting vi har funnet ut i vår tid? 

Sist gang snakket vi om at vitenskapsmenn i 2400 år mente 
at verden alltid har vært til – og at det som står i Bibelen, 
om at verden har en begynnelse, ikke stemmer. Er det noen 
som husker hva som skjedde? (Vitenskapsmenn gjorde 
nye oppdagelser, som gjør at de nå sier at verden har en 
begynnelse – akkurat slik Bibelen har påstått hele tiden.)

Det er veldig mange eksempler på at Bibelen stemmer veldig 
godt med virkeligheten. 

[Til leder: I kapittel 2.1 finner du mange eksempler som viser 
at Bibelen er troverdig. Nevn gjerne noen av dem her.]

Bibelen er en annerledes bok 
Når du åpner en bibel, ser du fort at den er litt annerledes 
enn andre bøker. Hva er annerledes? (Mulige svar: To spalter, 
liten skrift, nummerering av vers, veldig tynne ark, mange 
bøker i en bok osv.) 

[Til leder: La gjerne barna bla opp i en bibel og fortelle hva 
de observerer.]

Bibelen er et lite bibliotek – med to avdelinger: Det gamle 
testamente og Det nye testamente. Det er 39 bøker i Det 
gamle testamente, og 27 bøker i Det nye testamente, til 
sammen 66 bøker. 

Vanligvis leser vi en bok fra perm til perm. Det går an å gjøre 
det med Bibelen også, men det kan være lurt å begynne 
med å lese en av de første bøkene i Det nye testamente, for 
eksempel Markus. 

Noen ganger leser vi noen setninger fra Bibelen. Dette kaller 
vi vers. For å gjøre det lettere å finne fram til samme vers, er 
de nummerert. I Startskuddet-heftet står det en forklaring på 
hvordan du kan slå opp i Bibelen. (Hvis dere får tid, kan dere 
øve på det sammen i smågruppene etterpå.) 

UNDERVISNINGEN I PRAKSIS
I Bibelen kan vi lese at Gud er en personlig Gud, en evig Gud 
som elsker deg, er rettferdig, til å stole på og som kan gjøre alt 
han vil. 

Gud gir deg muligheten til å leve for og sammen med ham. 
Han vil hjelpe deg til å leve det beste livet (Salme 124, 8). 

I de fleste religioner må man gjøre en innsats for at gudene 
skal bli fornøyde. I Bibelen kan vi lese at det er Guds sønn, 
Jesus, som gir sitt liv, så du kan få evig liv. 

(Hvorfor ble Gud et menneske? Hvorfor ga Jesus livet sitt? Det 
skal vi snakke mer om på neste samling.)

[Til leder: Fortell gjerne om hva det betyr for deg at Gud er 
en personlig og evig Gud – og hvordan Bibelen er til hjelp for 
deg i hverdagen.]

Be en bønn.  

TIL NESTE GANG
Til neste gang kan dere gjøre siste halvdel (del 2) i 
Startskuddet-heftet. Først er det en tegneserie og så er det 
noen oppgaver. 

I heftet vil dere se en rød sekskant der det står «Memorer». 
Ved siden av er det et bibelvers som vi oppmuntrer dere til å 
lære utenat til neste samling. La oss lese verset sammen.

Matteus 7,24: Hver den som hører disse mine ord og gjør det 
de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på f jell.

Neste uke er temaet «Evangeliet» - og det handler om et 
viktig budskap fra selveste Skaperen til oss mennesker. 

[Til leder: Vis Startskuddet-heftet og de sidene du refererer 
til.] 

OPPSUMMERING 
I dag har vi snakket om at Bibelen forteller oss hvordan Gud 
er, hva mennesker har lært og opplevd med Gud – og hva som 
er meningen med at vi er til. 

Nå er det tid for smågrupper. 
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EKSTRA ILLUSTRASJONER
Symbolene i heftet 
[Til leder: Symbolene kan forklares i smågruppene. Gi i så 
fall smågruppelederne en kopi av dette arket – eller ta et bilde 
av siden med mobilen din og send det til dem.]

I Startskuddet-heftet, som dere skal få med dere hjem, er det 
ulike oppgaver.  

Start her-symbolet (s. 2) 
Start her-tegnet markerer starten på et nytt kapittel. 
Dette heftet har to deler, og derfor finner du dette tegnet to 
ganger i heftet. 

[Til leder: Pek på tegnet på side 2 i heftet og/eller vis på 
skjerm.]

Start her-delen har denne gangen noen spørsmål om deg som 
du kan fylle ut (side 2-3). Deretter kommer det en tegneserie 
og en oppgave (s. 4-5).  

Utforsk-symbolet (s. 6) 
Et annet symbol som dere vil se flere steder i heftet, er en 
blå sekskant med bilde av et forstørrelsesglass der det står 
«utforsk». Der er det ulike spørsmål som dere kan svare på og 
gruble over.  

Memorer-symbolet (s. 9) 
[Til leder: Pek på «memorer»-symbolet øverst i venstre 
hjørne på side 9 i heftet.]

Er det noen som vet hva ordet «memorer» betyr? 

Til hver samling får dere i utfordring å lære utenat et bibelvers. 
Et bibelvers er en setning eller to som står i Guds bok, 
Bibelen. Det blir ingen prøver, så ikke vær redd for det. Det er 
helt frivillig, selvfølgelig. Men som vi skal se, står det mye bra i 
denne boken, og ved å lære det utenat, kan vi ta det med oss 
overalt. 
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UKENS BIBELVERS

STARTSKUDDET: EVANGELIET

ORDFORKLARINGER
Disse mine ord — Det som Jesus og Gud sier om  
livet i Bibelen
Bygge på fjell — Leve et liv som kan tåle motgang

PLANLEGGING
• Be Gud åpenbare sine sannheter for deg mens du 

forbereder deg. 

• Be for barna og samlingen, at Den hellige ånd må få 
virke gjennom undervisningen. 

• Tenk gjennom hvilke personlige historier du kan bruke 
som støtter undervisningen.

• Vurder om du vil bruke ekstraressursene som ligger på 
awana.no eller står bakerst i kapitlet.   

• Det er en del spørsmål underveis i undervisningen. 
Tenk gjennom hvor mye tid du vil bruke på at 
barna skal få svare, og hvordan du vil gå videre i 
undervisningen. 

RESSURSER PÅ AWANA.NO
(kun for medlemmer i Awana Norge)

• PowerPoint til undervisningen

UTSTYR DU TRENGER
• Bibel

• Startskuddet-heftet

• T&T-håndboken 

• Evt. sjakkbrett m/brikkene hvit konge og svart bonde.

Målet med undervisningen er at 
barna kan forstå at det er Gud 
som er universets midtpunkt – 
og at de kan innse hvordan de 
kan leve for og sammen med 
Gud. 

MATTEUS 7,24
Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, 
ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell.

[Til leder: Dette er minneverset til i dag, men det hører 

egentlig til temaet på forrige samling. Mot slutten  

av samlingen kan du spørre om noen husker det –  

eller dere kan repetere det i smågruppene.  

Det er viktig at det blir fulgt opp.] 

HOVEDPUNKTER TIL UNDERVISNINGEN
• Det handler om Gud

• Det fineste Gud har skapt

• Den store sorgen

• Hva Gud kunne ha gjort

• Hva Gud gjorde
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INNLEDNING
1. Blunk med øynene.  
2. Si «alltid, alltid, alltid» til jeg sier stopp. 

[Til leder: La barna holde på en god stund, se på klokka, vis 
tegn til at de skal fortsette.]

Stopp. 

Livene våre her på jorda er som et blunk med øynene 
sammenlignet med Guds evige eksistens (som aldri begynte og 
aldri stopper). 

Gud er evig i begge retninger. I Bibelen presenteres han slik: 

Johannes åpenbaring 4,8b: Hellig, hellig, hellig er Herren 
Gud, Den allmektige, han som var og som er og som kommer.

I dag skal vi høre om hva som er Guds tanker for det han 
skapte. 

Be en bønn for samlingen.

[Til leder: Alternativt kan du begynne med aktiviteten «Hva 
velger du?» Du finner den bakerst i kapitlet.] 

UKENS BIBELVERS
Er det noen som har fått øvd på bibelverset som står bakerst i 
Startskuddet-heftet? De som vil kan si det sammen med meg: 

HOVEDPUNKTER TIL UNDERVISNINGEN
Det handler om Gud 
Er det noen av dere som drømmer om å bli filmstjerne? 

La oss tenke oss at det ble laget en film om livet ditt. Da ville du 
hatt hovedrollen. Du hadde jo vært med i alle scenene. 

La oss så tenke oss at det ble laget en film om Guds liv. Det 
ville nok blitt en veldig lang film, for Gud har alltid vært til. Hvor 
mange scener i filmen ville handlet om deg? Ikke så mange.  

Gud er hellig. Han er over alt og alle. Det finnes ingen over og 
ingen ved siden. Han er enorm. 

Menneskene og alt annet som finnes, er til fordi Gud ville at 
det skulle være til – og fordi han liker å skape. Han ønsket å ha 
menneskene med i sin familie. Derfor handler det litt om oss 
likevel. Men det er ingen tvil om hvem som har hovedrollen – 
og hvem som er universets midtpunkt. Det er Gud. 

Det fineste Gud har skapt  
Alt Gud skapte var godt, og alt som er skapt viser hvordan Gud 
er. Vi mennesker er likevel helt spesielle i skaperverket. Nå skal 
vi lese et bibelvers som sier noe om hvorfor vi er annerledes 
enn dyrene. 

1. Mosebok 1,27: Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds 
bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem.

Vi ligner på Gud på mange måter: Vi er kreative, relasjonelle, 
har drømmer om fremtiden - og minner om fortiden. Vi har 
evnen til å velge, elske og utvikle relasjoner på en annen måte 
enn dyrene kan. Ingen dyr kan komme i nærheten av det vi er 
og gjør. 

1. Mosebok 2,7: Da formet Herren Gud mennesket av støv fra 
jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en 
levende skapning.

Gud blåste livspust inn i menneskene. Vi er skapt med kropp, 
sjel og ånd. Dyrene har ikke ånd. Ånden er selve deg – inni 
kroppen din. Gud er ånd (Johannes 4,24). Fordi vi også har 
en ånd, kan vi ha et vennskap med selveste Gud. Han som er 
kjærlighet (1. Johannes 4,8).

Nå skal vi lese noe Bibelen sier om oss mennesker – både 
gutter og jenter: 

Salme 8,6-7: Du satte ham lite lavere enn Gud og kronet ham 
med herlighet og ære. Du gjorde ham til herre over dine henders 
verk, alt la du under hans føtter

Gud har satt oss menneskene over dyrene. Han ga oss i 
oppdrag å ta vare på jorden og det han har skapt. Det er et 
stort og ærefullt oppdrag. Gud viste oss stor tillit.

UNDERVISNING

MATTEUS 7,24
Hver den som hører disse mine ord og gjør 
det de sier, ligner en klok mann som bygde 
huset sitt på fjell.

[Til leder: Hold Bibelen mens du leser.]

Når det står «disse mine ord» menes det Jesus og Gud 
forteller oss om livet. Det kan vi lese i Guds bok, Bibelen. 

Gud har skapt oss og vet alt. Når vi følger hans gode veiledning 
for livet, da bygger vi på noe som holder – på «fjell» – og vi 
kan takle de utfordringene som livet gir.  
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Den store sorgen 
Alt Gud skapte var godt. Gud ga det tommel opp. Men i dag 
er ikke alt godt i verden lenger. Hva skjedde?

De første menneskene, Adam og Eva, var skapt feilfrie, slik at 
de kunne vise hvordan Gud er. Det betyr at de verken tenkte, 
sa eller gjorde noe stygt eller sårende. 

Gud ga menneskene frihet til å ta egne valg. Adam og Eva tok 
et valg om å ikke gjøre som Gud sa. Det førte til at smerte og 
ondskap kom inn i verden.

Når vi sier noe som ikke er sant, tar noe som ikke er vårt – 
eller tenker en stygg tanke om andre eller oss selv, da gjør vi 
ting som Gud aldri hadde tenkt at vi skulle finne på. Vi ligner 
ikke like mye på Gud, for Gud lyver ikke, baktaler ikke, stjeler 
ikke og er ikke egoistisk, slik vi ofte er.

Den store sorgen er at menneskene har ødelagt Guds gode 
skaperverk. Vi har rotet det skikkelig til. Bibelens ord for disse 
tingene, er «synd». 

Romerne 3,23: For alle har syndet og mangler Guds herlighet. 

En konsekvens er at relasjonen mellom oss og Gud ikke lenger 
er slik den var ment å være. Det er trist for oss, men det er 
enda tristere for Gud.  

Relasjonen mellom mennesker er heller ikke slik som Gud 
hadde tenkt. 

I tillegg har vi gjort en ganske dårlig jobb med å ta vare på den 
vakre jorden, naturen og dyrene som Gud har skapt. 

Hva Gud kunne ha gjort? 
Kunne ikke Gud bare ha tryllet alt i rett stand igjen og 
ferdig med saken?  
Jo, det kunne han ha gjort. Han kunne latt menneskene blitt 
som fjernstyrte roboter. Men det er ikke det Gud vil. Når vi 
tar et valg, så tar han det på alvor. 

Kunne ikke Gud bare la oss få det vi fortjente?  
Jo, det kunne han. Det vi fortjener er å være borte fra Gud for 
alltid. Men Gud elsker hvert eneste menneske som lever og 
som noen gang har levd. Han bryr seg om oss, til tross for at vi 
har gjort dumme valg. 

Gud respekterer våre valg. Derfor måtte han gjøre noe som 
kunne redde menneskene og gjenoppbygge verden – samtidig 
som han ga mennesket valgfrihet. 

Hva Gud gjorde 
Gud sendte mange budbærere som fortalte menneskene om 
ham (Profeter). 

Gud lot også mennesker skrive ned hans egne ord om hvem 
han er og hvordan vi skal leve (Bibelen). 

Han sendte til og med sønnen sin, Jesus, ned til vår planet som 
et menneske (Johannes 3,16). 

Hvorfor? Fordi han hadde en plan som gjorde det mulig å 
redde menneskene, reparere relasjonen og gjenoppbygge 
verden uten å tvinge noen: Han gjorde det ved å selv bli en av 
oss. 

Gud tar ikke knekken på vår ondskap med makt, men med 
godhet. Innenfra. Tenk på hvordan Gud sendte sin sønn, Jesus, 
til jorden. Han kom som et bittelite befruktet egg inni Marias 
mage. Han ble født som en baby. Han levde som et barn, som 
ungdom og som voksen - uten å rote det til. 

Da Jesus hang på korset hadde han all synd og ondskap på 
sine skuldre. Det var ikke sine egne feiltrinn han tok straffen 
for. Det var våre - og alle andre menneskers lovbrudd han tok 
straffen for - så vi skulle slippe.  

Romerne 5,8: Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus 
døde for oss mens vi ennå var syndere.

Jesus vant over det onde og beseiret døden. 

Gjorde han det for at vi skulle få komme til himmelen når vi 
dør? Ja! Men mer enn det.  Vi skal også få leve for og sammen 
med ham her på jorden. 

Fordi Jesus døde i vårt sted – og vant over døden – kan han 
gi deg og meg nytt liv. Det evige livet begynner nå. Det evige 
vennskapet med Jesus (Johannes 17,3).  

UNDERVISNINGEN I PRAKSIS
Nå har du hørt om hvilke tanker Gud hadde for menneskene. 
Hva som har gått galt – og hva Gud gjorde for å gi oss 
muligheten til på nytt å leve for og sammen med ham. 

Vil du leve for og sammen med Gud? Ser du at du trenger 
Guds tilgivelse? Da er du klar for neste steg. 

Det er som i sjakk. Gud (Kongen) har allerede gjort sitt trekk. 
Nå er det din tur til å gjøre et trekk. Gud følger spillereglene 
og kan ikke ta to trekk på rad. Men så snart du har gjort ditt 
trekk, er han rask til å følge opp og komme deg i møte. 

[Til leder: Ha eventuelt med et sjakkbrett, og illustrer med 
en hvit konge og en svart bonde.] 

Hvis du er klar for å gjøre ditt «trekk», så kan du fortelle Gud 
at du har lyst til å leve sammen med han. Du forteller Gud om 
din synd – og sier at du vil ha Jesus som herre i livet, altså at 
du gir ham rett til å bestemme over deg og lede deg. 
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Du kan for eksempel be denne bønnen: 

Gud, jeg har syndet mot deg:  
Jeg har tenkt, sagt og gjort ting som ikke er gode. Nå angrer jeg 
og jeg vil be deg om tilgivelse. Takk for at Jesus døde i mitt sted. 
Fra nå av vil jeg ha deg som herre i livet mitt. Hjelp meg til å gjøre 
som du vil. 

Du som allerede har Jesus som herre i livet, kan takke Gud for 
det han har gjort for deg. Og be ham om hjelp til å fortelle det 
til andre. 

[Til leder: Fortell gjerne din egen troshistorie. Du kan også 
spille «Chris̀  story» fra «Øystein cd´n» Du finner den på 
Spotify.] 

TIL NESTE GANG
Neste uke er temaet «Gud er sannhet». Da skal vi begynne å 
bruke de fine håndbøkene. 

Til hvert kapittel er det først en tegneserie om T&T 
superagenter og noen spørsmål dere kan svare på. Bibelverset 
som dere kan øve på til neste gang er:

Johannes åpenbaring 4,11: Verdig er du, vår Herre og Gud, til 
å få pris og ære og makt. For du har skapt alt, ved din vilje ble alt 
til, skapt av deg. 

[Til leder: Vis håndboken og de sidene du refererer til.] 

OPPSUMMERING
I dag har vi snakket om at Gud er hellig og alltid har vært 
til. Han er skaperen av alt som lever og alt tilhører ham. 
Menneskene er det fineste Gud har skapt. Vi er skapt i Guds 
bilde for å leve for og sammen med Gud. Den store sorgen 
er at menneskene har ødelagt Guds skaperverk. Gud sendte 
sin sønn, Jesus, til jorden – og gjorde det mulig for oss å igjen 
kunne leve for og sammen med Gud. 

Nå er det tid for smågrupper.

EKSTRA ILLUSTRASJONER 
Hva velger du? 
Førstemann lager et spørsmål med to alternativ og stiller til 
nestemann. Nummer to velger ett av alternativene og lager et 
nytt spørsmål med to alternativ. Leken fortsetter til lederen 
sier det er tid for å avslutte. 

Eksempel:  
Person 1: Spagetti eller lasagne?  
Person 2: Lasagne. Vår eller sommer? 
Person 3: Vår. Hund eller katt? 
Person 4: Hund. Sjokolade eller chips? 
Osv. 

Tips: Det er lurt at dere tar et minutt til å tenke ut et 
par spørsmål hver på forhånd, slik at det ikke blir lange 
tenkepauser underveis. Eventuelt kan du som er leder skrive 
spørsmål på lapper på forhånd og dele ut til hvert av barna, 
slik at det går raskere – eller ha i bakhånd til de som får 
jernteppe. 

Overgang tilbake til undervisningen:  
Vi tar mange valg hver dag. Men i dag skal vi snakke om det 
viktigste valget du kan ta i livet. 
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Gud er sannhet
DEL

1.1
Målet med undervisningen er at barna kan 
innse at Gud er sannhet og at det han sier i sitt 
ord er sant og uforanderlig.  

Planlegging
• Be Gud åpenbare sine sannheter for deg 

mens du forbereder deg.  

• Be for barna og samlingen, at Den hellige 
ånd må få virke gjennom undervisningen.  

• Tenk gjennom hvilke personlige historier 
du kan bruke som støtter undervisningen. 

• Vurder om du vil bruke ekstraressursene 
som ligger på awana.no eller står bakerst i 
kapitlet.   

• Det er en del spørsmål underveis i 
undervisningen. Tenk gjennom hvor mye 
tid du vil bruke på at barna skal få svare, og 
hvordan du vil gå videre i undervisningen. 

Ressurser på awana.no 
(kun for medlemmer i Awana Norge)

• PowerPoint til undervisningen 

• Video: «Viggo og Chris for tweens»
Episode 2 - «Er noe sant for alle?»

Ordforklaringer: 
Sann — ekte, stemmer med virkeligheten, 
fakta

Hovedpunkter til
undervisningen
• Gud er sannhet 

• Løgn og sannhet 

• Guds sannhet forandrer seg ikke 

• Guds ord er sannhet 

• Hvordan kan du finne ut hva som er sant?
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Ukens bibelvers:

Jeremia 10,10a
Men Herren er den sanne Gud, den 
levende Gud, den evige konge. 



Undervisning
Innledning
Fakta om deg selv:  
Gå sammen to og to og fortell hverandre 
ting om dere selv. For eksempel enkle 
fakta som: «Jeg har lyst hår.»  «Jeg har blå 
genser på meg.» 

Samtale i etterkant: 
Er det noen av de tingene som dere 
fortalte som kan komme til å endre seg? 
(Hårfarge kan endre seg, klær, alder/
klasse, fritidsaktiviteter osv.)

Er det noen av de tingene dere fortalte 
som ikke endrer seg? (Hvis ikke, kan dere 
komme på andre eksempler på ting som 
ikke endrer seg?) 

Gud forteller oss ting om seg selv som 
gjør at vi vet litt mer om ham. En ting 
Gud forteller om seg selv, er at han er 
sannhet, og i dag skal vi snakke mer om 
hva dette betyr for deg og meg. 

Be en bønn for samlingen. 

[Til leder: Alternativt kan du bruke 
aktiviteten «Sant eller usant?». Du finner 
den bakerst i kapitlet.]  

Ukens bibelvers
Er det noen som har lyst til å si 
bibelverset dere kunne øve på til i dag? 
De som vil kan være med og si verset 
sammen med meg. 

[Til leder: Hold Bibelen mens du leser.]

Hva får vi vite om Gud i dette korte verset? (At 
han er den sanne, levende og evige Gud – som er 
konge.)  

Hovedpunkter til undervisningen
Gud er sannhet  
Hva forteller setningen «Gud er sannhet» om 
Gud? (Mulige svar: At han alltid sier det som er 
sant, at han ikke forandrer seg.)

Du forandrer deg. Gud forandrer seg ikke. 

Hvis vi synes Gud skulle være annerledes, hva 
skjer da? (Ingenting.) Vi bestemmer ikke hvordan 
Gud er. 

Gud finnes på ekte – og han er som han er. Blir 
Gud borte hvis ingen tror på ham? Nei, han er der 
enten folk tror på ham eller ikke. 

En har formulert det slik: 
«Gud er Gud om alle land lå øde. 
Gud er Gud om alle mann var døde.»

(Utdrag fra «Herre Gud ditt dyre navn og ære», 
Petter Dass)

Løgn og sannhet  
Hva er det motsatte av sannhet? Hvor kommer 
løgnen fra? I Johannes 8,44 står det at djevelen er 
løgnens far, at det ikke finnes sannhet i ham. 

Hvor kommer sannheten fra? Fra Gud. Gud er 
sannhetens far. Det er umulig for ham å lyve 
(Hebreerne 6,18). Det er ikke slik at han så vidt 
klarer å la være å lyve. Alt han sier er sant, for han 
er sannhet. 

[Til leder: Hvis noen kommenterer at Gud ikke er 
allmektig fordi han ikke kan lyve, kan du gi dem 
definisjonen: «Gud kan alt han vil».]

Vi kan bare vite det som Gud har valgt å åpenbare 
om seg selv. 

1.1   Gud er sannhet

Jeremia 10,10a
Men Herren er den sanne Gud, den 
levende Gud, den evige konge. 
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Det er denne typen sannhet vi snakker 
om når vi sier at «Gud er sannhet». 

Sannhet som ikke forandrer seg – og som 
er lik for alle - kaller vi objektiv sannhet 
eller absolutt sannhet. 

Guds sannhet forandrer seg ikke. 

[Til leder: Her kan du vise utdrag av 
filmen: «Er noe sant for alle? - Finnes det 
absolutter?» - eller spille sangen «Pris skje 
Gud, det finnes absolutter». Du finner mer 
informasjon bakerst i kapitlet.]

Guds Ord er sannhet 
Vi kan stole på alle løftene Gud har gitt 
oss i Bibelen og alt han sier han vil gjøre. 
Det Gud sier er sant – og han holder det 
han lover. 

Salme 119,160: Summen av ditt ord er 
sannhet, dine rettferdige lover varer evig.

I en verden preget av forandringer og 
usikkerhet, kan vi stole på Guds ord som 
aldri vil forandre seg. 

Vi kan ikke velge oss ut vers fra Bibelen 
på samme måte som vi velger oss 
smågodt. Vi kan ikke bare ta med de 
tingene vi liker, og droppe det vi ikke 
liker. Virkeligheten er som den er. 

Fordi Gud er sannhet, er det han som 
bestemmer hva som er rett og galt. Gud 
har også bestemt at alle som tror på 
Jesus og følger ham kan komme til Gud 
og få evig liv. Jesus er «veien, sannheten 
og livet». (Johannes 14,6)  

1.1   Gud er sannhet

Da Jesus var på jorden, presenterte han 
Gud Far som «den eneste sanne Gud» 
(Johannes 17,3), seg selv presenterte han som 
«sannheten» (Johannes 14,6) og Den hellige 
ånd kalte han «sannhetens Ånd» (Johannes 
14,17). Gud er sannhet. 

Guds sannhet forandrer seg ikke 
Mennesker til alle tider har grublet over 
spørsmål som: «Hva er sannhet?» og «Hvordan 
kan jeg vite hva som er sant?»

Noen sier: «Det finnes ingenting som er helt 
sant for alle.» 

Ser dere noe som skurrer i denne setningen? 
Kanskje det er lettere å oppdage, hvis jeg sier 
setningen på en litt annen måte:

Påstand:  
«Det er sant for alle at det ikke finnes noe  
som er sant for alle.»

Dette er hva vi kaller en selvmotsigelse. Den 
stemmer ikke. For hvis det ikke finnes noe 
som er sant for alle, så er heller ikke denne 
setningen sann for alle.

De som sier slike setninger, sier ofte også at 
«Alt er relativt». De snakker om sannhet som 
noe som varierer fra person til person og fra 
tid til tid. 

Noen sannheter endrer seg (er relative) slik 
vi snakket om i begynnelsen i dag. På et 
tidspunkt er det sant at «Jeg er 10 år», men 
på andre tidspunkter er det ikke sant. For 
noen er det sant at «hest er best», mens andre 
foretrekker noe annet. 

De sannhetene kan kalles relativ sannhet eller 
subjektiv sannhet. Det er ting som forandrer 
seg – eller ting vi velger. 

Men det finnes ulike typer sannheter. Det 
finnes noe som er sant hele tiden og som 
er sant for alle. Det er denne typen sannhet 
Bibelen snakker om. 
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Undervisningen i praksis
Er det noen som har gått på en aprilspøk 
noen gang? 1. april er du kanskje ekstra 
obs på at alt som sies ikke nødvendigvis 
er sant. 

Egentlig bør vi være like obs hver dag. 
Ting er ikke sanne bare fordi det sies på 
TV-nyhetene eller står i skoleboken. Så da 
er spørsmålet: 

Hvordan kan du finne ut 
hva som er sant? 
Her kommer noen tips: 

Les i Guds bok: Du kan lese i Bibelen 
og på den måten fylle deg med tanker 
fra Gud. Guds ord er sannhet, og når du 
vet hva som står i Bibelen, vil du lettere 
legge merke til når noen påstår noe som 
ikke stemmer med virkeligheten. 

[Til leder: Her kan du tipse dem om 
«Studiebibel for tweens» eller lignende.]

Be til Gud: Du kan be Gud om å hjelpe 
deg å finne ut hva som er sant. Han er 
den største sannhetseksperten som 
finnes.  

Bruk sannhetsverktøy: I tillegg kan 
du spørre noen du stoler på, gruble 
over saken - og kjenne etter hva 
samvittigheten din sier. Men husk at 
de andre sannhetsverktøyene ikke kan 
overprøve Bibelen. Guds bok er vår 
rettesnor.

[Til leder: Her kan du bruke aktiviteten 
«Ti sannhetsverktøy» som du finner 
bakerst i kapitlet.] 

Gud er sannhet. Derfor kan du vite at Gud 
holder de løftene han gir i Bibelen. Det 
er godt å huske på i livets oppturer og 
nedturer.  

Avslutt med en kort bønn. 

1.1   Gud er sannhet

Oppsummering
I dag har vi snakket om at Gud er sannhet. Hans 
sannhet forandrer seg ikke, men er den samme 
for alle til alle tider. Du kan finne ut hva som 
er sant ved å be, lese i Bibelen og bruke ulike 
sannhetsverktøy. Gud holder det han lover.  

Til neste gang
Neste uke er temaet «Gud er allmektig» – og 
verset dere kan prøve å lære, er: 

Lukas 1,37: For ingen ting er umulig for Gud.

[Til leder: Vis håndboken og de sidene du 
refererer til.]

Nå er det tid for smågrupper. 
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3. Sang om absolutter  
Her er en stol. Er det noen av dere som 
tør å komme og sette seg på den? Kan vi 
være sikker på at stolen virkelig er her? 
Det kan jo være noe vi innbiller oss, eller? 
Kanskje du faller rett ned på gulvet? 

Nå skal vi høre på en sang som heter 
«Gud skje lov, det finnes absolutter». 

(«Øystein-cd3: «Bruk nøtta!» av Chris 
Duwe. Ligger på ellerstakk.no, YouTube, 
Spotify etc.)

4. Ti sannhetsverktøy  
På denne sangen lurer Øystein-dukken 
på hva som er sant i livet. Chris forteller 
om ulike «verktøy» man kan bruke for å 
finne ut av dette. Sangen er delt i to – og 
presenterer til sammen ti slike verktøy:

1. Sanser

2. Måleinstrumenter 

3. Følelser 

4. Historien

5. Fungerer det?

6. Samvittigheten 

7. Spørre folk du stoler på

8. Flertallet

9. Bevismateriale

10. Logikk 

Du må bruke så mange sannhetsverktøy 
som du kan. Hvis du bare bruker ett av 
dem, kan det fort bli feil.

(Sangen «Chris, jeg lurer på hva som er 
sant» finnes på Øystein cd 3, spor 10 og 12. 
Finnes på ellerstakk.no, YouTube, Spotify 
osv.)

1.1   Gud er sannhet

Ekstra illustrasjoner
1. Sant eller usant? (Alternativ innledning)  
Jeg skal lese forskjellige påstander. Hvis dere tror 
at påstanden er sann, blir dere stående. Hvis dere 
tror den er usann, setter dere dere ned. 

- Insekter har åtte ben.  
(Usant. Insekter har seks ben) 

- En sjiraff har svart tunge.  
(Sant. Den kan også være mørkeblå, 
purpurfarget/lilla)

- En tomat er en grønnsak.  
(Usant. Det er en frukt.)

- Det er masse D-vitaminer i paprika.  
(Usant. Det er masse C-vitaminer.)

(Finn flere eksempler.) 

Noe er ikke sant fordi noen tenker at det er sant. 
Noe er sant når det stemmer med virkeligheten. 

I dag er overskriften: «Gud er sannhet» – og vi skal 
snakke om hva det betyr for deg og meg. 

Be en bønn for samlingen. 

[Til leder: Alternativt kan du sette frem to stoler 
og feste et ark med «SANT» på den ene stolen og 
«USANT» på den andre. Få fram noen frivillige på 
konkurransen.] 

2. Film  
Du kan vise (utdrag av) filmen «Viggo og Chris for 
tweens» - episode 2: «Er noe sant for alle? - Finnes 
det absolutter?» 

Filmen stiller spørsmålene: Finnes det noe som er 
sant for alle? Kan man ikke bare bestemme selv 
hvordan virkeligheten er? Kan jeg si at jeg er en 
agurk? 

Filmen varer 7 min og du kan laste den ned fra 
awana.no 
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Notater

1.1   Gud er sannhet
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Gud er allmektig
DEL

1.2
Målet med undervisningen er at barna kan 
forstå at Gud kan alt han vil og at de kan gå til 
ham med alt. Han er mektig til å hjelpe.  

Planlegging
• Be Gud åpenbare sine sannheter for deg 

mens du forbereder deg.  

• Be for barna og samlingen, at Den hellige 
ånd må få virke gjennom undervisningen.  

• Tenk gjennom hvilke personlige historier 
du kan bruke som støtter undervisningen. 

• Vurder om du vil bruke ekstraressursene 
som ligger på awana.no eller står bakerst i 
kapitlet.   

• Det er en del spørsmål underveis i 
undervisningen. Tenk gjennom hvor mye 
tid du vil bruke på at barna skal få svare, og 
hvordan du vil gå videre i undervisningen. 

Ressurser på awana.no 
(kun for medlemmer i Awana Norge)

• PowerPoint til undervisningen 

• Til utskrift: Kvadrat-utfordring 

Utstyr du trenger
• Bibel 

• T&T-håndboken

• Vedkubber

Hovedpunkter til
undervisningen
• Gud er allmektig 

• Gud viser sin makt 

• Jesus viser sin makt 

• Makt i de foldede hender

Ukens bibelvers:

Lukas 1,37
For ingen ting er umulig for Gud.
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Undervisning
Innledning
Hvis man bestemmer seg for noe, kan 
man utrette mer enn man trodde var 
mulig. Har dere hørt noen si noe som 
ligner på dette? Kan dere komme på 
eksempler på at dette stemmer? 

Det er mulig å la være å spise godteri 
et år. Det er mulig å gjennomføre et 
maraton. Hva må til? (Mulige svar: 
Bestemme seg for det, være utholdende, 
trene, ha noen som heier på deg)

Men kan dere komme på ting som 
er umulige å få til, uansett hvor mye 
du bestemmer deg, trener eller hvor 
utholdende du er?

Vi mennesker har begrensninger, men 
Gud kan alt han vil. Overskriften for 
dagens samling er «Gud er allmektig». 

Be en bønn for samlingen. 

[Til leder: Alternativt kan du bruke 
aktiviteten «Kvadrat-utfordring.» Du 
finner den på awana.no.] 

Ukens bibelvers
Er det noen som har lyst til å si 
bibelverset dere kunne øve på til i dag? 
De som vil kan være med og si verset 
sammen med meg. 

[Til leder: Hold Bibelen mens du leser.]

Noen kommer med spørsmål som dette: 

- Kan Gud få det til å regne godteri?  
- Kan Gud lyve? 

Gud har latt det regne mat fra himmelen, fordi 
han ville det (2. Mosebok 16,1–25 og 4. Mosebok 
11,6–99.) 

Gud kan alt han vil. Tror du han vil la det regne 
godteri? Hvorfor/hvorfor ikke?

[Til leder: Her kan du fortelle om «Et 
godteriunder». Du finner det bakerst i kapitlet.]

Kan Gud lyve? Det er én ting hva man kan gjøre 
og noe annet hva man vil gjøre. Er det noe du 
kan gjøre som du ikke vil gjøre? Gud kan alt han 
vil, og han gjør ting ut ifra den han er. Gud er 
kjærlighet, rettferdighet, sannhet – og mye mer. 
Gud vil ikke lyve. Han er sannhet. Han kan alt han 
vil. Og i motsetning til oss klarer han helt fint å la 
være å gjøre det han ikke vil.  

Hovedpunkter til undervisningen
Gud er allmektig  
Er det noen som husker hvordan trosbekjennelsen 
begynner? 

«Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens 
og jordens skaper.» 

I Bibelen står det mye om hvordan Gud har vist 
oss sin makt. For eksempel i dette verset: 

Jeremia 10,12: Han laget jorden med sin kraft, han 
grunnla verden i sin visdom og spente ut himmelen 
ved sin innsikt.

Hva forteller det om Gud at han har grunnlagt 
verden og spent ut himmelen? Hvordan kan du se 
bevis på Guds makt når du er ute i naturen? 

Når Gud klarer å skape himmelen og jorden, 
ja hele universet, da er det ingenting som er 
vanskelig for ham! 

1.2   Gud er allmektig

Lukas 1,37
For ingenting er umulig for Gud.
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Ingenting er umulig for ham. Ikke å sende 
ild fra himmelen. Ikke å få fyr på våt ved. 

De 450 Baal-profetene ba og styrte på,  
men ingenting skjedde. Så var det Elia sin 
tur. Vi skal lese om dette. Legg merke til 
hva Elia ba, hva Gud gjorde og hvordan 
folk reagerte.

1. Kongebok 18,36-38: «Herre, Abrahams, 
Isaks og Israels Gud! La det i dag bli kjent 
at du er Gud i Israel, at jeg er din tjener, 
og at det er på ditt ord jeg har gjort alt 
dette. Svar meg, Herre! Svar meg, så dette 
folket skjønner at du, Herre, er Gud, og at 
du har vendt deres hjerte til deg igjen.» 
Da fór Herrens ild ned og fortærte både 
brennofferet og veden, steinene og jorden, 
og slikket opp vannet som var i grøften. 
Da folket så det, kastet de seg ned med 
ansiktet mot jorden og sa: «Herren, han er 
Gud! Herren, han er Gud!»

(Hva ba Elia? Hva gjorde Gud? Hvordan 
reagerte folket?)

Gud har all makt i himmelen og på 
jorden. Det finnes ingen som har større 
makt enn vår Gud. Ingenting overgår 
hans makt. Det er godt å vite!

Jesus viser sin makt  
Jesus er også allmektig. Han er jo Guds 
sønn. Da han levde på jorden som et 
menneske, åpenbarte han sin makt over 
naturen, over menneskekroppen, ja, selv 
over døden. 

Kan dere komme på noen konkrete 
eksempler?

[Til leder: Her kan du bruke illustrasjonen 
«Superhelter». Du finner den bakerst i 
kapitlet.] 

Makt i de foldede hender 
Etter at Jesus var dratt til himmelen, 
sendte han Den hellige ånd. Den hellige 
ånd gir kraft til alle som tror på Jesus. 

1.2   Gud er allmektig

Gud viser sin makt 
[Til leder: Ta gjerne med noen vedkubber, evt. 
våte.] 

I 1. Kongebok 18,17-40 kan vi lese om en gang 
Gud viste sin makt. Med i historien er det en 
ond konge, en dronning – og mange som tilba 
en falsk Gud som de kalte Baal. 

Hendelsen skjedde på fjellet Karmel. Det var 
en slags konkurranse. Elia var en profet som 
trodde på og fulgte den levende Gud. På 
motstander-laget var det 450 profeter som 
tilba en falsk gud som de kalte Baal. I tillegg 
var det mange folk som så på.  

To mot en er feigt, ikke sant? Hva da med 450 
mot 1? Ganske så urettferdige lag, vil jeg si. 
Men Bibelen viser oss gang på gang at «1 + 
Gud = flertall» - uansett hvor mange det er på 
motstanderlaget. 

Elia utfordret alle sammen og sa: 

1. Kongebok, 18,21: Er Herren Gud, så følg ham; 
og er Baal Gud, så følg ham! 

Konkurransen gikk ut på at hvert av lagene 
skulle lage til et alter, et slags bål. Først 
skulle de legge steiner oppå hverandre og 
på toppen av steinene skulle de legge ved, 
kvister og greiner. 

Hva slags metoder finnes for å få fyr i et bål? 
(La barna komme med forslag.) Ingen av disse 
var lov å bruke. Den eneste lovlige metoden 
var å be til sin gud om at han skulle sende 
ild. Slik skulle det bevises hvem som var den 
levende Gud, og hvem som var falsk. 

Er det noen som har prøvd å tenne opp bål 
når veden ikke var helt tørr? Er det en god ide 
å legge veden i en sølepytt og helle en bøtte 
vann over? Det at bålet skulle tennes med ild 
sendt fra himmelen kunne bare skje ved et 
under. I tillegg gjorde Elia veden våt. Alt var 
vått. Hvorfor tror dere han gjorde det?

Elia visste at Gud er allmektig. 
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En dag helbredet Peter og Johannes en 
lam mann. 

Ikke fordi de hadde øvd så lenge, men 
fordi Gud brukte dem til å utføre miraklet 
(Apostlenes gjerninger 3).

Også i dag vil Gud gjøre mektige ting 
gjennom oss som tror. Det er mange ting 
vi ikke kan få til selv, men vi kan be til 
Gud som fremdeles har all makt. 

Noen liker å folde hendene når de ber. 
Ut ifra dette er det skrevet en sang som 
heter «Det er makt i de foldede hender». 
Det er ikke makt i hendene i seg selv, 
men når vi ber om noe som er etter Guds 
vilje, da svarer Gud – og på den måten 
kan vi bidra til at store ting kan skje.

[Til leder: Fortell gjerne om et bønnesvar 
som du har erfart.]  

Undervisningen i praksis
Gud har kontroll over hver eneste bit 
av universet, til alle tider. Når du tror 
på Jesus, får du være på lag med den 
allmektige Gud (Matteus 28,18-20).

Gud kan fremdeles alt han vil. 

[Til leder: Fortell gjerne om noe du – eller 
noen du kjenner – har opplevd som viser 
Guds makt i dag.]

Fordi Gud er allmektig, kan han for 
eksempel også helbrede usynlige sår, 
altså vonde ting du har opplevd som har 
såret deg.  

Salme 147,3: Han leger dem som har et 
knust hjerte, og forbinder sårene deres.

Det er ingenting vår allmektige Gud ikke 
kan! Tenk etter: 

- Hva trenger du hjelp til denne uken? Si 
det til Gud. Han kan hjelpe! 

1.2   Gud er allmektig

- Vet du om noen som sliter på et eller annet 
område? Be for dem! 

Det er bra å tenke på hvor stor og mektig Gud 
er. Det hjelper deg til å ikke bli så overveldet av 
utfordringer du møter i livet. Det som virker stort 
som fjell for deg, er som peanøtter for Gud. 

[Til leder: I løpet av samlingen kan du spille 
sangen «Den apostoliske trosbekjennelse» av Chris 
Duwe. Den er på Øystein-cd 4. Du finner den på 
Spotify.]

Be en bønn.   

Til neste gang
Neste uke er temaet «Gud er til stede» – og verset 
dere kan prøve å lære, er: 

Jesaja 41,10: Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke 
redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper 
deg og holder deg oppe med min rettferds høyre 
hånd.

[Til leder: Vis håndboken og de sidene du 
refererer til.] 

Oppsummering
I dag har vi snakket om at Gud kan alt han vil, og 
at vi finner veldig mange eksempler på dette i 
Bibelen. Husk at Gud er akkurat like mektig i dag. 

Nå er det tid for smågrupper.
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Emmaus-vandrerne ikke gjenkjente ham, 
gå gjennom stengte dører, sveve opp til 
himmelen osv.) 

Jesus har ingen svakheter. Det er lett å 
tenke at Jesus ikke er som en superhelt, 
fordi han ble tatt til fange. Men hvis ikke 
Jesus hadde valgt å la seg fange, kunne 
ingen ha rørt ham. Jesus ga livet sitt 
frivillig. Det var ikke spikrene som holdt 
Jesus på korset, men kjærligheten hans til 
oss. 

En ekte helt risikerer ofte livet sitt for å 
redde andre mennesker. Jesus ofret livet 
sitt for å redde alle mennesker på hele 
jorden. Er det noen som virkelig er en 
helt, så er det Jesus. 

1.2   Gud er allmektig

Ekstra illustrasjoner
1. Et godteriunder  
I 2011 var noen fra Bergen på tur til landet Etiopia i 
Afrika. De hadde blant annet med seg kjærlighet 
på pinne/slikkepinner. En gang det var noen barn 
der, begynte de å dele ut. De hadde en god del, 
men plutselig kom det barn fra alle kriker og 
kroker. Stadig flere strømmet på. De som delte 
ut, begynte å bli bekymret. «Gode Gud, vi har 
ikke nok til alle disse!» De ville ikke skuffe de 
fattige barna. De ønsket at alle skulle få. Kan dere 
gjette hva som skjedde? Gud gjorde et under. På 
samme måte som Jesus gjorde slik at disiplene 
kunne dele ut nok brød og fisk til alle, så fikk 
disse nordmennene oppleve at Gud multipliserte 
kjærlighet på pinne. Det var ikke bare nok til 
barna, men de voksne fikk også - inkludert de fra 
Norge. [Gjengitt med tillatelse.]

2. Superhelt  
Er det noen av dere som syntes det var gøy med 
superhelter da dere var yngre? Hvilke superhelter 
var det?

I T&T-håndboken denne uken ble dere spurt hvilke 
superkrefter dere ville hatt, hvis dere kunne velge, 
og hvorfor dere ville valgt akkurat den? Er det 
noen som har noen tanker om det?

«Supermann» kan løfte utallige tonn og se 
tvers gjennom bygninger. Han kan fly gjennom 
verdensrommet på sekunder – og kan høre alt. 
Men han har en svakhet. Er det noen som vet hva 
det er? Kryptonitt gjør at han mister superkreftene 
midlertidig.

Supermann er en oppdiktet figur. Jesus er en ekte 
person, Guds sønn, som lever. Men la oss gjøre en 
slags sammenligning likevel. 

Jesus hadde også superkrefter. Hva kunne Jesus 
gjøre som ikke alle kan? (Stille stormen, vite hva 
folk tenkte, gjøre vann til vin, multiplisere mat, 
helbrede syke, vekke opp døde, gå gjennom 
en menneskemengde som ville steine ham, at 
soldatene falt når han sa «Det er meg.», seire over 
døden/stå opp igjen, gjorde slik at 
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