
Et undervisningsopplegg fra KonfirmantOnline.no 
 

Kort disposisjon til hovedopplegg, Guds eksistens 

MÅL: Konfirmantene skal få en innføring i troverdige argumenter for Guds eksistens. 

Introduksjon 

- Aktivitet: Samtale om bevis. Poeng: Vi kan argumentere for at noe eksisterer, uten at det kan 

bevises fullt ut. 

- Aktivitet: Kartlegge meninger om Guds eksistens. Poeng: Vise at Gud er et reelt alternativ og 

utfordre konfirmantene til å ta stilling til spørsmålet om Gud finnes. 

 

Hoveddel, viktige punkter å formidle 

- Vis filmklipp: The Day After Tomorrow. Poeng: Erfaring som argument for at Gud finnes 

- Les fra Bibelen: Paulus på vei til Damaskus (Apg 9, 1-19). Poeng: Erfaring kan føre til tro 

- Aktivitet: Sende signal (Lagkonkurranse) Poeng: Noe eller noen må ha satt i gang prosessen 

(Argument ut fra første årsak) 

- Aktualisering med sitat fra Coldplay 'What if.' Poeng: Vi har en samvittighet som lærer oss 

om rett og galt. Hvor kommer den fra? (Argument ut fra moral og samvittighet) 

- Aktivitet alt.1: Lage potetfigur. Poeng: Argument ut fra design 

- Aktivitet alt.2: La konfirmantene se og ta på håndarbeid. Poeng: Argument ut fra design 

- Lese fra Bibelen, vers som viser at konfirmanten (og hver enkelt) er spesiell i Guds øyne. 

Aktuelle vers: 1 Mos 1, 26-28. Jer 1,5. Joh 3,16). 

 

Avslutning, med oppsummering 

Argumenter for Guds eksistens: 

1. Erfaring (filmklipp, The Day After Tomorrow og bibeltekst om Paulus) 

2. Første årsak (lek med signal) 

3. Moral og samvittighet (sitat fra Coldplay) 

4. Design (lage figur, se håndarbeid) 

 

Bibelens bilde av hvem Gud er: 

1. Gud er skaperen av alt, herre over liv og død 

2. Gud ønsker å ha kontakt med hvert enkelt menneske (Joh 3,16) 

3. Gud er som en god far for sine barn (1 Joh 3,1) 

 

 Bibelens bilde av hva mennesket er: 

1. Mennesker er mer enn høyt utviklede dyr (1 Mos 1,26-28) 

2. Gud har skapt hvert menneske i sitt bilde (1 Mos 1,27) 

3. På grunn av syndefallet, trenger hvert menneske hjelp for å leve evig sammen med Gud. 

4. Denne hjelpen kalles frelse: det betyr at Jesus ble straffet for alle synder til alle tider da han 

døde og sto opp (Joh 3,16). 


