
5

Jeg  er  kjent  

og  elsket  av  Gud
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Mål: Temaet skal bevisstgjør
e deg på dine 

holdninger til deg selv og d
e andre, gjøre deg 

trygg i gruppa og trygg på h
va Gud tenker om 

deg.

Snakk om: 
Vi er like gamle, er i samme miljø og pakker til   
    samme tur. Men...

Hva  vil  det  si  å  kjenne  noen?

Vi  er  venner  på  facebook

Vi  har  gått  i  samme  

klasse  i  hele  barnes
kolen

Vi  dele
r  hemme

lighete
r

Vi  trener  sammen

Vi  har  grått  sammen

Vi  hilser  når  vi  møtes

Vi  har  det  
gøy  sammen

Vi  stiller  opp  for  h
verandre
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Lille Even hadde laget en 
fin båt i formingstimene. 
Han hadde tegnet, saget, 
pusset, snekret og malt og satt 
på seil. Båten var blitt akkurat 
som han hadde tenkt, og han 
kjente hver eneste detalj på 
den. Han var så stolt da han 
skulle sette den på vannet for 
første gang!

En dag skjedde noe forferdelig 
(…)

Bibelen forteller at da jorden 
var helt ny, menneskene var 
skapt med fri vilje og alt var 
bra, skjedde også noe som fikk 
alvorlige følger. Dette kan vi 
lese om i 1 Mos 3. Gud ”mistet” 
menneskene som han var så 
glad i, fordi de valgte ham bort. 

Heldigvis fant han oss igjen. Det 
kan du lese om i disse tekstene:
1 Kor 6,20
2 Mos 19,5

      Dette  er  ditt  liv

Hvor  godt  kjenner  du  dine  venner?

Hvor  godt  kjenner  du  deg  selv?

Hva tenker du på med disse ordene? TRUSSEL
TRYGGHET
TILLIT

TILFREDSHET
ÅPENHET
AKSEPT

Oppsummering

Etter denne oppgaven vet vi mye om hverandre som 
vi ikke visste før. Kanskje du ble litt overrasket selv 
også. Det er trygt å være kjent og kjenne andre. Men 
hva har dette med Gud å gjøre? Og hva har dette 
med ledertrening å gjøre?

Hvilken  av  disse  spørsmålene  

er  du  mest  opptatt  av?  

• Hva tenker jeg om meg selv?
• Hva tenker Gud om meg?
• Hva tenker de andre om meg?
• Hva tenker jeg om de andre?

Min  oppga
ve:Hva  er  en  familie?  

Hva  betyr  familien  

for  deg?



8 9

Bibelarbeid

Gud kjenner deg fordi han skapte deg. Du er verdifull for ham. Bibelteks-
tene sier noe om det. 

Du får også møte bibelske personer som Jesus møtte. En av dem var sikker 
på at han var god nok, mens de andre to visste at de ikke holdt mål. 

Sett av Gud. Elsket, ikke på grunn av, men selv om. 

Tekster: 
1. Salme 139,1-6 En Gud som vet alt om meg
2. Salme 139,13-18 Allerede før jeg var født, kjente han meg
3. Joh 10,11-15  Jesus kjenner meg igjen blant mange andre
4. Mark 10,17-22  Det er ikke nok å være rik og perfekt
5. Luk 22,33-34 og 54-62  Lett å love, vanskelig å holde
6. Joh 8,1-11  Jesus overrasker alle 

      Knagger

De tre første tekstene:
• Hvordan er Gud/Jesus her? 
• Gå inn i teksten og tenk at det er deg det handler om. Hva føler du?
• Skriv ned en ting eller et vers i teksten som ble viktig for deg.

De tre siste tekstene:
• Beskriv personene, situasjonen og problemet.
• Hvordan møter Jesus menneskene du leser om?
• Skriv ned en ting eller et vers i teksten som ble viktig for deg.
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