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Opplegg for Ordets liturgi for barn
Tidsramme: 20-25 minutter
12. søndag i det alminnelige kirkeår C
Evangelium: Luk 9,18-24
Det hendte en gang, mens Jesus hadde trukket seg tilbake for å be, og bare disiplene var med ham,
at han spurte dem: «Hvem sier folk at jeg er?» De svarte: «Johannes Døperen; men andre sier Elija,
og andre igjen at det er en av de gamle profetene som er gjenoppstått.» «Enn dere,» spurte han da,
«hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Peter: «Du er Guds Salvede.» Men han la dem sterkt på sinne
ikke å tale til noen om dette. Og han la til: «Menneskesønnen skal få meget å lide; han skal bli
forkastet av de eldste og yppersteprestene og de lovkyndige og bli slått ihjel, og tredje dagen etter
skal han bli oppvakt fra de døde.» Så sa han til dem alle: «Den som vil slutte seg til meg, han må gi
avkall på sitt eget, hver dag ta sitt kors opp, og følge meg. For den som søker å frelse sitt liv, han skal
miste det, mens den som setter livet til for min skyld, han skal frelse det.»

Øvrige lesninger: Sak 12,10-11; Gal 3,26-29
Refleksjon og hovedbudskap
Dette opplegget er ikke laget til evangelieteksten, men til en annen av tekstlesningene for denne
søndagen: Gal 3,26-29 For dere alle er Guds barn ved troen på Jesus Kristus. Alle dere som er døpt
til Kristus, har kledd dere i Kristus. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri. Her er ikke
mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus. Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ett og
arvinger etter løftet.
Dette er et skriftsted som henvender seg til Guds barn, og er derfor en fin tekst å snakke om på
søndagsskolen. I dette skriftet henvender Paulus seg til de jødene (i byen Galatia) som er blitt kristne.
Han understreker for dem at i kraft av sin dåp i Kristus, er de ikke lenger på noen måte forpliktet til å
følge den jødiske Loven. De behøver ikke, og skal ikke, lenger bestrebe seg på å forsøke å oppfylle
påbudene og kravene i Loven – for alt sammen er allerede oppfylt i Kristi død og oppstandelse, som
de alle er døpt til. Paulus forklarer på denne måten at det som skal til for at de skal bli frelst (få evig liv
hos Gud) er på denne måten allerede blitt gjort i dåpens sakrament, og det er ikke noe mer de kan
gjøre fra eller til for å påvirke dette faktum. (Hvis de likevel, etter å ha blitt døpt, fortsetter å studere på
Loven for å kunne holde dens påbud, så er det som å fornekte dåpens virkning. Paulus påpeker at å
gjøre det, er det samme som å si at de ikke egentlig tror eller stoler på dåpen.) Vi stanser opp og
undrer oss over uttrykket Paulus bruker om at vi er kledt i Kristus når vi blir døpt. Dette er et konkret
uttrykk som barna kan tenke høyt om. Vi lar korstegnet som vi tegner oss med, symbolisere Kristusklærne vi kler oss med hver dag.
Til slutt samles vi om setningen For dere er alle Guds barn og legger vekt på at Gud er vår far og vi
kan være trygge og hvile i hans favn.
[Ønsker man heller å fortelle evangeliet, kan man bruke flanellograf, mens man gjengir samtalen
mellom Jesus og disiplene. Hovedbudskapet i denne teksten er at Peter erkjenner Jesus som Guds
salvede: Peter og disiplene tror at Jesus er Messias, den frelseren jødene ventet på. Jesus forteller
hva som kommer til å skje med ham og forutser sin død og oppstandelse, og også Peters svik.]

Til fordypning: Se artikkel om dåp på www.katolsk.no:

http://www.katolsk.no/tro/tema/sakramenter/artikler/daap, Wikipedia:
http://no.wikipedia.org/wiki/D%C3%A5p. Se artikkel om galaterbrevet på Wikipedia:
http://no.wikipedia.org/wiki/Paulus'_brev_til_galaterne
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Forberedelser:
En skål med vann og hvit skjorte/laken
Sett stolene i en halvsirkel rundt et lite bord dekket med hvit duk og en løper i den liturgiske fargen
grønn, to lys, Bibel og krusifiks/lys.
Til punkt 4.: To store pledd til å ligge på, to store gjennomsiktige silkeaktige stoff (kjøpes på panduro.
God investering; kan brukes gjennom hele året til ulike dramaopplegg. Kjøp gjerne flere farger:
rød=pinse, ild, kjærlighet, gul= varme, sol, grønn= vekst, blå= hav, himmel, hvit= vind, snø, etc)

1. Innledning/åpning
I midten av sirkelen står en skål med vann og et hvitt klede.
Vi begynner med å ønske alle velkommen og gjøre korsets tegn. Vi tenner lys og synge en sang:
”Dette lille lyset mitt” eller ”La oss vandre i lyset”.
Vi spør barna om hva de ser på gulvet, og hva de tenker når de ser det. Så ber vi dem om å høre godt
etter på dagens tekst, om de kan høre noe som har med det de ser der å gjøre.
Før vi så leser dagens tekst, korser vi oss på pannen, munnen og hjertet mens vi sier høyt sammen:
Vi tenker på Guds ord, vi snakker om Guds ord, og vi elsker Guds ord.
Slik lyder Herrens Ord.
Alle: Gud være lovet.

2. Opplegg for formidling av bibelteksten
Budskapet i teksten kan formidles ved hjelp av en samtale med barna. Etter at vi har lest teksten, ber
vi barna rekke opp hånden for å fortelle om de hadde fått med seg noe som hadde med vannet og de
hvite klærne å gjøre:
Vi repeterer verset: Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. Vi forklarer:
Det handler om DÅPEN. Derfor har vi vannet og de hvite klærne der. Vi snakker litt sammen om hva
som skjer når noen blir døpt, kanskje noen kan noen av barna fortelle fra en dåp de har hvert med på?
Men hva var det vi leste? Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus.
Hva kan det bety? Kristus er et navn på Jesus. Hvordan kan vi kle på oss Jesus da? Jesus er jo ikke
klær, eller?
Han som skrev dette heter Paulus. Hva tror dere Paulus mener med å si dette? Ta gjerne tid til å høre
barnas tanker her.
Kanskje Paulus mener at Jesus er hos oss, akkurat så nær som klærne våre er? At i dåpen blir Jesus
nær oss på en usynlig måte, både utenpå og inni.
Hva slags klær hadde vi egentlig på når vi ble døpt? (Hvite dåpskjoler.) Er det andre ganger vi har
hvite klær på oss i kirken? (Til den første kommunionen, i konfirmasjonen, brudekjolen i et bryllup og
presteklærne hver søndag) Hvorfor det? Lederen kan gjerne ta på seg det hvite tøyet. (Vi bruker hvite
klær som et bilde på at Jesus renser oss fra synd og gjør oss mer lik seg selv. Hvitt er den reneste
fargen vi kan tenke oss. I dåpen blir vi helt rene, som Jesus, derfor er Jesus-fargen hvit).
Vet dere hva presten tegner på barna når de blir døpt? (Korsets tegn. Vis). Et usynlig merke som alle
døpte mennesker har på seg. Det er det korset vi tegner på oss selv også, som vi gjorde i dag. Vi kan
gjerne si at vi kler oss i Kristus hver gang vi gjør korsets tegn. Da kan vi tenke sånn: Hver
morgen når vi står opp, så kler vi oss i Kristus ved å gjøre korsets tegn, akkurat som om vi skulle kledd
på oss vanlige klær. Nå kan vi prøve på det: (Alle strekker seg og gjesper, som om de akkurat har
våknet. Så gjør vi korsets tegn). Da er vi klar til å begynne dagen. Tenk for en fin måte å begynne
dagen på! Dette kan dere lære til foreldrene deres også.
Nå kan vi synge sangen ”Jeg er trygg hos deg” (nr 186 i Adoremus).
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3. Sang
”Dette lille lyset mitt” (Noter ligger ute på nuk.no/barn, musikk)
”La oss vandre i lyset” (Adoremus nr 216)
”Jeg er trygg hos deg” (Adoremus nr 186)
Bomchickabom Cd utgitt av Frelsesarmeen (Den fås kjøpt i alle Fretexbutikker. Det er mange gode
søndagsskolesanger for de små på denne CDen.)

4. Andre punkter som kan tas med
Felles aktivitet til slutt:
I dag leste vi: For dere er alle Guds barn i troen på Jesus Kristus. Vi er Guds barn og kan være helt
trygg på at Gud er glad i oss. Nå skal dere alle få lov til å slappe litt av og hvile, akkurat som små barn
som får hvile i fanget til moren og faren sin. Nå kan dere legge dere ned på dette teppet og lytte helt
stille til sangen dere får høre
Legg store tepper utover som barna kan ligge på. Spill sangen ”Herren velsigne deg” fra
Bomchickabom (CD fra Frelsesarmeen), eller en annen egnet rolig sang. Få hjelp av andre voksne i
rommet til å vifte store hvite gjennomsiktige silkesegl over barna mens de ligger der. Dette er en vanlig
aktivitet på småbarnstreff og babysang, men også større barn nyter å få ligge stille og se og lytte.

5. Avslutning
Vi reiser oss opp fra teppet, stiller oss i en sirkel og sier sammen velsignelsen: Velsign oss Gud Fader,
velsign oss Guds sønn, velsign oss du Guds Hellige Ånd. Så går vi rolig inn i kirken.

Ressurser:
•
•
•
•
•
•
•

Retningslinjer for Ordets liturgi for barn (vedlagt i permen og på katekese.no)
Ark om fortellerteknikk (vedlagt i permen og på katekese.no)
Ark om flanellograf (vedlagt i permen og på katekese.no)
Ark om forslag til aktiviteter til tema (vedlagt i permen og på katekese.no)
Liste over aktuelle sanger til tema (vedlagt i permen og på katekese.no)
NUKs barnesang-cd med mange av de mest brukte barnesangene, kan bestilles gratis hos
NUK. (nuk@nuk.no)
Nettressurser: http://litcom.net.au/documents/childrensliturgy/index.php
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