Møte 3 – Moses – fra baby i en kurv til en leder for en nasjon – les 2 Mosebok kap. 3!
Icebreaker

Introduksjon Bibeltekst
til tema

«Hvem er jeg?»

Hender

Skriv navn på
forskjellige kjente
personer på post-it
lapper. Sett en lapp i
pannen på hver
personen. De skal så
forsøke og finne ut
hvem de er ved å
stille de andre «ja»
og «nei» spørsmål.
De yngste barna kan
få litt hjelp hvis det
er for vanskelig…

Gi alle barna en
hvit papphånd
hver. På denne
hånden skal de
enten tegne
eller skrive hva
de kan gjøre for
andre.

Forslag til personer:
Kong Harald
Lionel Messi
Petter Northug
osv…
Vi må passe på at vi
vet hvem vi faktisk
er også må vi huske
på at Gud er glad i
oss akkurat slik vi er
og at han vil være
med oss og hjelpe
oss med det vi synes
kan være

Vi har lett for å
tenke på hva vi
har lyst til eller
hva vi ønsker
oss. Men Gud
ønsker at vi skal
tenke på andre
også. Hvordan
skal vi behandle
andre
mennesker?
Nå skal dere få
høre om en
mann som ble
kalt av Gud til å
gjøre noe han
egentlig ikke
turte og egentlig
ikke hadde lyst

«Ja, han
elsker sitt
folk. Alle
hans hellige
er i hans
hånd. De
setter seg
ved dine
føtter og tar i
mot av dine
ord.»
5 Mosebok
33,3
La barna
gjenta verset
og forsøk og la
dem lære det
utenat.
Deretter snakk
litt om hva
verset betyr:
Hva vil det si
at Gud elsker
sitt folk?
Hva betyr det
at «alle hans

Bibelhistorien

Lek

Hobby
aktivitet

Bønneaktivitet Teaser

Lære om Moses:

«10 bud stafett»

Plastelina

Smiley men

Del 1 om Moses

Ha to-tre sett med
de ti bud. Del opp i
grupper også se
hvem som først
klarer å legge
budene i korrekt
rekkefølge. Det er
lagt til tre ekstra
«bud» for å villede
litt også, så de må
også avgjøre hvilke
bud som ikke hører
til.

Bruk
fantasien, lag
noe som
minner deg
om historien i
dag og om at
Gud er med
oss og leder
oss og han
ønsker vårt
beste.

Ta en mann hver.
Mens dere leker litt
med mannen for
dere selv så skal vi
si en bønn også
skal vi være stille
litt og mens vi er
stille så ønsker vi at
dere ber inni dere
for dere selv. Be for
noen dere tenker
på, noen som dere
vet trenger godhet
fra dere. Det kan
være noen som
ikke har mange
venner, noen som
kanskje ikke er noe
snille mot andre
eller det kan være
noen som er slitne
og trøtte som
trenger
oppmuntring.

(2 Mos. 1-15)
(2 Mos. 16-5 Mos. 34)

Moses ble født i Egypt,
og på denne tiden var
Israelittene slaver i
Egypt. Farao var redd
for at Israelittene ville
bli for sterke så han
ønsket at alle
guttebarna skulle bli
drept. Mammaen til
Moses la han i en kurv
på elven for å redde
han. Han ble funnet av
en prinsesse. Han
vokste opp i Farao sitt
hjem. Han så hvordan
Egypterne behandlet
Israelittene, han ble sint
og drepte en Egypter.
Måtte rømme ut i
ødemarken til Midjan.
Her traff Moses presten
Reuel og han giftet seg
med datteren hans,
Sippora. Han jobber
som gjeter her også en
dag kaller Gud Moses

Snakk litt sammen
etterpå hva budene
betyr for noe og
hvorfor Gud gav
oss de 10 budene.
Nevn også hvordan
de ti budene
omhandler to
forskjellige ting:
1. Kjærlighet
til Gud.

Neste gang
så skal vi bli
kjent med en
vakker ung
kvinne som
virkelig
måtte lære
seg og stole
på Gud…
(Ester)

utfordrerne… I dag
skal vi snakke om en
mann som nok slet
litt med hvem han
var, men Gud talte
til han og var med
han og hjalp han
igjennom
utfordringene.

til, men han
gjorde til slutt
som Gud sa. Han
møtte mange
utfordringer på
veien, men Gud
ledet han og var
med han,
akkurat som han
ønsker å være
med oss.

hellige er i
hans hånd»?
Hva vil det si
at man sitter
ved føttene og
tar i mot av
ordene?
Kan vi oppleve
å være i Guds
hånd og sitte
ved hans
føtter i dag?
(Min tanke:
menigheten er
et slikt sted hvor
vi kan møte Gud
og sitte ved
hans føtter og
høre hans ord.
Det å være i
Guds hånd kan
oppleves når vi
føler at Gud er
med oss i
hverdagen, han
bærer oss
frem…)

fra en brennende busk.
Moses godtar motvillig
til slutt kallet fra Gud.
Drar tilbake til Egypt,
møter sin bror Aaron
som blir med han, og
drar for å snakke med
farao. Han ber om at
Israelittene skal kunne
få dra. Farao sier nei,
flere plager kommer
over Egypt før Farao gir
seg og Israelittene får
reise. Egypterne
ombestemmer seg og
forfølger dem. Moses
leder folket gjennom
Sivsjøen og over til
ørkenen på den andre
siden.
Del 2 om Moses
Israelittene var på vei til
Kanaaens land som Gud
hadde lovet dem. Men
for å komme dit måtte
de gå gjennom ørkenen.
Gud sørget for mat til
dem – manna. Gud
ledet dem – som en sky
om dagen og en ildsøyle
om natten. Gud talte til
dem og ga dem bud om
hvordan de skulle leve.

2. Kjærlighet
til
hverandre
Så hovedpoenget
er ikke noen regler
det er forhold. De
er en veiledning for
livet slik at vi skal
ha det bedre.

Etter 40 års vandring
kom de frem og Guds
løfte ble oppfylt. Moses
var da gammel og mett
av dage så det var Josva
som ledet folket inn i
Kanaens land.

Utstyr:
Post-it lapper
Hender – utklipt i papp
Tusjer (i pennalet)
Hviteboard tavle
Bibeltidslinje
«Ti bud»
Plastelina
Smiley men

Utstyr kan kjøpes på:
www.cchobby.no eller www.panduro.no. Man kan også finne mye i vanlig leketøysforretninger (som Brio, Billige Leker, ToysRus osv). Andre butikker som er verd å
sjekke ut er Nille, Europris og Staples. En del bokhandler har også div utstyr som kan brukes. Utenlandske nettsteder er www.bakerross.co.uk og www.amazon.co.uk

