
Minnevers: 

“For så høyt har Gud elsket 
verden, at han gav sin sønn, 
den enbårne. For at hver den 
som tror på ham ikke skal 
gå fortapt, men ha evig liv.” 
Johannes 3.16. 

Skriv på et ark og heng på 
ytterdøra, så alle ser når de 
kommer til familiegruppe.  
Få gjerne et av barna til å  
lage denne plakaten. 

Nikodemus  
og Jesus 
(Johannes 3.1-36) 

Samling #7

Materiell du trenger:  

●	 En	kurv	eller	et	nett	med	 
en lommelykt oppi  
(Dagens hint) 

●	 Be	folk	ta	med	lommelykter	
og eller skjerf. (Se aktivitet)

Samlingen: 

Film: Se	undervisningsfilmen	om	
Nikodemus og Jesus.

Hva har vi i kurven/nettet?:  

Sitt i en ring og ønsk velkommen. 
Et	av	barna	kan	ta	ut	hintet	som	
ligger i kurven/nettet. Koble det til 
dagens tema.  

Takkebønn: Send et gripekors 
eller lignende rundt i ringen. Den 
som har korset kan si takk til 
Jesus for en ting som har skjedd 
denne uka eller noe han/hun er 
takknemlig for i dag. 

Samtale: 

1. Hvorfor tror dere Nikodemus 
ville snakke med Jesus?  
(Han hadde sett hva Jesus 
gjorde og var nysgjerrig på 
å	finne	ut	hvem	han	var.	
Nikodemus var en mann 
på jakt etter sannheten om 
Jesus!) 

2. Hva fant Nikodemus ut den 
natta? Oppdaget han noe 
nytt?   
(At det er ved å tro på Jesus 
at man får komme inn i Guds 
rike. Jesus valgte å komme 
til jorda for å dø for alle. Han 
hadde ikke trengt å gjøre det, 
man	fordi	han	elsker	ALLE	
så høyt. Og når vi sier JA til 

Jesus,	så	flytter	den	hellige	
ånd inn i hjertet vårt. Det er 
det Jesus kaller å bli født på 
ny.) 

 

Aktivitet:  

Alternativ 1: Hvis det er mørkt 
ute, gå ut sammen og lek “Gi et 
lite blink” med lommelykter.  

Alternativ 2: Gå ut. Gå to og to 
sammen, og la en ha skjerf foran 
øynene (sett sammen to perso-
ner som ikke er på samme alder). 
La den seende lede den «blinde» 
litt rundt om kring. Nikodemus 
var som den blinde som ikke 
så hvem Jesus var. Men han 
oppsøkte Jesus for å “se bedre”.  


