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Skapelsen
Adam og Eva
Noah
Abraham
Josef
Gud kaller Moses
Moses leder folket ut av Egypt
Moses og de ti bud
Rut
Ester
Gud kaller Samuel
David salves
David og Goliat
Salmenes bok
Jona
Daniel i løvehulen
Profetier om Jesus

Herren er min hyrde (Sal 23,1)
Ditt ord er en lykt for min fot (Sal 119,105)
Skapt på skremmende, underfullt vis (Sal 139,14)
Mine veier er høyere enn deres veier... (Jes 55,8)
Jeg vil gi dere fremtid og håp. (Jer 29,11)

Jesus blir født
Jesus som 12-åring i tempelet
Jesu dåp
Jesus kaller disiplene
Jesus velsigner barna
 
Jesu lignelser og undervisning
- Jeg er veien, sannheten og livet
- Guds rike er som sennepsfrøet
- Den barmhjertige samaritan
- Den bortkomne sønn
- Den bortkomne sau
- Bygge huset på fjell
- Lignelsen om såkornet
- Bergpreken
- Fader Vår
- Det dobbelte kjærlighetsbud
- Den gyldne regel
- Den lille bibel
 
Jesu under
- Blinde Bartimeus
- Jairus datter
- Jesus stiller stormen
- Jesus metter 5000
- Jesus går på vannet
- Jesus helbreder den lamme
- Jesus helbreder ti spedalske

Jesus og Sakkeus
Jesus hos Marta og Maria
Jesu lidelse og død
Jesu oppstandelse
Misjonsbefalingen
Pinsedag og talsmannen Den Hellige Ånd
Paulus blir en kristen
Paulus og Silas i fengsel

Du skal elske Herren din Gud... (Luk 10,27)
For så høyt har Gud elsket verden (Joh 3,16)
Jeg er veien, sannheten og livet (Joh 14,6)
Størst er kjærligheten (1 Kor 13)
Av nåde er dere frelst, ved tro (Ef 2,8-10)
Åndens frukt (Gal 5)

Det gamle testamentet Det nye testamentet



Skapelsen
– Guds storhet
– Gud er allmektig
– Gud, vår Far
– Hvem er jeg?
– Selvbilde
– Du er unik
– Mangfold og ulike gaver
– Ikke sammenligne med andre

Adam og Eva
– Synd / Rett og galt
– Den store fortellingen
– Frelse
– Valg
– Fristelser
– Stå for egne valg

Noah
– Frelse
– Gud passer på
– Valg
– Stole på Gud
– Gud holder sine løfter

Abraham
– Lytte og stole på Gud
– Guds ledelse
– Tålmodighet
– Aldri for sent
– Holde motet oppe

Josef
– Vanskelige valg
– Utholdenhet
– Bevare hjertet
– Fortsette å gjøre gode valg
– Gud ser lengre
– Kjærlighet vs hat
– Tilgivelse

Gud kaller Moses
– Ydmykhet og stolthet
– Bruke det du er flink til
– Vær frimodig med det du har
– Gud leder
– Ikke sammenligne med andre

Moses leder folket ut av Egypt
– Gud leder
– Mirakler
– Stole på Gud
– Gud holder sine løfter
– Gud sørger for sitt folk

Moses og De ti bud
– Hvordan leve rett?
– Synd, Nåde
– Avguder
– Gudsrelasjon og disippelgjøring

Rut
– Trofasthet, lojalitet
– Gud ser lengre
– Utholdenhet
– Ikke gi opp
– Gjøre kloke valg

Ester
– Guds favør
– Gud kan bruke det som er lite
– Modig og trofast

Gud kaller Samuel
– Høre Guds stemme
– Kjærlighet til kirken
– Respons til Gud
– Den voksnes ansvar for barn

David salves
– Gud ser til hjertet
– I dag sår du morgendagen
– Salvelse
– Gud forbereder ferdiglagte gjernin-
ger
– Å ikke bli tatt på alvor

David og Goliat
– Modig
– Prøvelser
– Kjenne og erfare Gud
– Å ikke bli tatt på alvor
– Være seg selv
– Akseptere dine gaver
– Bruk det du liker for Gud
– Ikke sammenligne med andre

Salmenes bok
– Lovsang og tilbedelse
– Guds storhet
– Kreativitet
– Bruke gaver fra Gud
– Ærlighet fra hjertet
– Guds ledelse
– Bønnesvar

Jona
– Feil valg
– Nåde og frelse

Daniel i løvehulen
– Trofasthet
– Modig
– Gode vaner
– Stå for det man tror på 
– Stole på Gud
– Sette Gud først

Profetier om Jesus
– Gud er allmektig
– Gud ser lengre
– Gud holder sine løfter

Kjernebibelvers
Herren er min hyrde (Sal 23)
– Gud passer på
– Gud leder
– Gud leder i vanskeligheter
– Gud gir utholdenhet

Ditt ord er en lykt for min fot 
(Sal 119,105)
– Bibelen
– Guds ledelse
– Verdien av Guds Ord

Skapt på skremmende, underfullt vis 
(Sal 139,14)
– Du er unik
– Mangfold og ulike gaver
– Ikke sammenlige med andre

Mine veier er høyere enn deres veier 
(Jes 55,8)
– Guds tanker for deg
– I dag sår du morgendagen
– Gud ser lengre

Jeg vil gi dere framtid og håp 
(Jer 29,11)
– Gud er med i motgang og medgang
– Gud leder
– Gud ser lengre

Kjernetekster i Bibelen 
for barnearbeid
DET gamle testamenet

Jarle Waldemar // www.jarlewaldemar.no



Kjernetekster i Bibelen 
for barnearbeid
DET NYE testamenet

Jarle Waldemar // www.jarlewaldemar.no

Jesus blir født 
– Guds gave til mennesket
– Gud gir liv
– Frelse
– Ordet tok bolig hos oss
– Håp og fred
–Gud kom i det skrøpelige

Jesus som 12-åring i tempelet 
– Kjærlighet til menigheten og Guds Ord
– Trosopplæring
– Tilhørighet og et åndelig hjem

Jesu dåp 
– Treenighet
– Dåpsopplæring

Jesus kaller disiplene 
– Disippelgjøring
– Følg meg
– Gi avkall, ta opp sitt kors
– Vanlige mennesker med svakheter

Jesus velsigner barna 
– Jesus er spesielt glad i barna
– Velsignelse

Jesu lignelser og undervisning 
Jeg er veien, sannheten og livet
– Frelse
– Meningen med livet
– Disippelskap
– Høre Guds stemme

Guds rike er som sennepsfrøet 
– Det lille kan vokse og gro
– Å så
– Beskytte og stelle
– Gud gir vekst

Den barmhjertige samaritan 
– Nestekjærlighet
– Frykt
– Likegyldighet
– Stolthet

Den bortkomne sønn 
– Frelse
– Tilgivelse
– Gjennopprettelse
– Misunnelse

Den bortkomne sau 
– Du er unik
– Gud er vår hyrde
– Gud bryr seg om deg
– Vandre bort fra Gud
– Synd
– Guds omsorg
– Farshjerte

Bygge huset på fjell 
– Høre mine ord og gjøre etter dem

Lignelsen om såkornet
– Hjertet som god jord
– Ta imot ordet
– Bekymringer
– Vanne
– Gi oppmerksomhet

Bergpreken 
– Annerledes rike

Fader Vår
– Bønn
– Gudsrelasjon og disippelgjøring
 
Det dobbelte kjærlighetsbud 
– Gudsrelasjon og disippelgjøring
– Gud og min neste
– Hjerte, sjel og forstand

Den gylne regel 
– Nestekjærlighet

Den lille bibel 
– Frelse
– Den store fortellingen
– Evig liv
– Tro

Jesu under 
Blinde Bartimeus 
– Hva vil du jeg skal gjøre for deg?
– Håp
– Gud vil høre dine ønsker og behov
– Bønn
– Frimodighet
– Ikke bli tatt på alvor
 
Jairus datter 
– Sorg og død
– Utholdenhet
– Tiltro til Jesus
– Ingenting er umulig for Gud

Jesus stiller stormen 
– Gud har makt
– Stille indre storm
– Vantro

Jesus metter 5000
– Gud sørger for oss
– Gud er opptatt av våre behov
– Gi det lille du har

Jesus går på vannet 
– Våge, stole på, tvile, frykt
– Se på Jesus

Jesus helbreder den lamme 
– Fire gode hjelpere ville hjelpe
– Din tro har frelst deg
– Kreativitet

Jesus helbreder ti spedalske 
– Takknemlighet
– Gi Gud ære

Jesus og Sakkeus 
– Gud vet hva jeg heter
– Jesus vil være venn med alle, 
derfor skal også du være venn med alle
– Leve rett
– Tilgivelse
– Forvandling

Jesus hos Marta og Maria 
– Gode valg
– Ta seg tid til Jesus
– Tjeneste og fellesskap

Jesu lidelse, død og Jesu oppstandelse 
– Frelse og nåde
– Evig liv
– Jesu offergjerning
– Guds godhet
– Tilgivelse og helbredelse

Misjonsbefalingen
– Gå ut - del troen
– Gjøre disipler / disippelskap
– Trosopplæring
 
Pinsedag og Den Hellige Ånd 
– Den Hellige Ånd som talsmannen, 
rådgiver, trøster, minne oss
– Tungetale og åndsdåp
– Kirkens bursdag

Paulus blir en kristen 
– Omvendelse

Paulus og Silas i fengsel 
– Lovsang og bønn / Tilbedelse
– Livsstil

Kjernebibelvers
Du skal elske Herren din Gud… (Luk 10,27) 
For så høyt har Gud elsket verden (Joh 3,16)
Jeg er veien, sannheten og livet (Joh 14,6) 
Størst er kjærligheten (1 Kor 13) 
Av nåde er dere frelst, ved tro (Ef 2,8-10) 
Åndens frukt (Gal 5) 


