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Opplegg for Ordets liturgi for barn
Tidsramme: 20-25 minutter
14. søndag i det alminnelige kirkeår C
Evangelium: Luk 10,1-12.17-20 (kortere: Luk 10,1-9) På den tid utvalgte Herren toogsytti andre, og
sendte dem ut foran seg, to og to, til hver eneste by og hvert eneste sted han ville besøke. Og så sa
han til dem: «Avlingen er rik, men høstfolkene få; be derfor ham som er Herre over avlingen, at han
sender arbeidere ut for å høste den. Og gå så avsted! Jeg sender dere ut som lam i en ulveflokk. Ta
ikke med dere pengepung og ikke skreppe, ikke sko. Og stans ikke for å hilse på folk underveis. Men
når dere tar inn i et hus, så si først: Guds fred i huset. Hvis det da er fredsæle folk, skal også den fred
dere lyser, hvile over dem; men hvis ikke, skal den vende tilbake til dere selv. Bli så hos dem, og spis
og drikk hva de byr dere, for arbeideren er sin lønn verd. Flytt ikke fra hus til hus. Og når dere er
kommet til en by, og folk har tatt imot dere, så spis det som blir satt frem for dere, helbred de syke som
er der, og si: 'Guds rike står for døren!'
[ Men kommer dere til en by hvor folk ikke vil vite av dere, så gå ut på gaten og rop: 'Selv støvet her
fra byen skal dere få beholde – vi stryker det av våre føtter! Men vit allikevel at Guds rike står for
døren!' Og det sier jeg dere: Når Dagen kommer, skal selv folket i Sodoma slippe lettere enn den
byen.» De toogsytti vendte tilbake og fortalte ham gledesstrålende: «Herre, til og med demonene
adlyder oss i ditt navn!» Han svarte dem da: «Jeg så hvordan Satan falt som et lyn fra himmelen. Ja, jeg har gitt dere makt til å trå ned slanger og skorpioner, og til å tråkke hvert av Fiendens anslag under
fot, og ingenting kan skade dere. Allikevel: Gled dere ikke over at demonene er dere underlagt, men
over at deres navn står oppskrevet i himlene.» ]

Øvrige lesninger: Jes 66,10-14c; Gal 6,14-18
Fordypning: http://www.ocarm.org/en/content/lectio/lectio-14th-sunday-ordinary-time,
http://www.youtube.com/watch?v=s890Rijt7wY

Forberedelser:
- Ta med en Globus eller verdenskart
-Flanellograf: Vi trenger: Jesus, stor folkemengde, to enkle mennesker, pengepung og skreppe, et
rom, bord, forskjellig mat, en syk som ligger i sengen, noen mennesker i huset.
-Uten flanellograf: lekedyr/bilde av lam og ulv. pengepung/ sekk/sandaler, kopp og fat.
-Vi setter stoler i en halvssirkel rundt et lite bord pyntet med hvit duk, løper i den liturgiske fargen
grønn, to lys, Bibel, krusifiks/ikon.

Refleksjon og hovedbudskap
Hovedbudskapet denne søndagen kan være å snakke om misjon. Med utgangspunkt i fortellingen der
Jesus sender ut 72 personer til å spre evangeliet i byene i Israel, kan man fortelle videre om
misjonsarbeidet som skjer overalt i verden i dag. Jesus ønsker at alle skal få en mulighet til å bli kjent
med ham, og han har gitt oss ansvaret for å fortelle om ham til andre.

1. Innledning/åpning
Vi ønsker barna velkommen og gjør korsets tegn. Vi tenner lys og synger en sang: (Dette lille lyset
mitt, eller La oss vandre i lyset.)
Vi tar fram globusen, snakker om den (Hva er hav? Hva er land?) og finner Norge og andre aktuelle
land. Vi sier at vi skal snakke mer om globusen etter at vi har hørt dagens evangelium. (Ta gjerne vekk
globusen for en stund).
Hold fram Bibelen eller Barnebibelen og si at vi nå skal høre evangeliet. Vi synger/sier et kort
Hallelujavers og korser oss på pannen (for å huske på Guds ord) på munnen (for å tale om Guds ord)
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og hjertet (for å elske, være glad i Guds ord.
Vi leser teksten og avslutter med:
Slik lyder Herrens ord
Alle: Gud være lovet

2. Opplegg for formidling av bibelteksten
Begynn fortellingen med å vise Jesus og folkemengden på flanellografen: (Uten flan: Ta fram en som
kan være Jesus, og la alle de andre barna være de 72).
- Vi leste nettopp om at Jesus ville besøke mange steder og byer i Israel for å fortelle mennesker om
Gud. En gang sendte han ut så mange som 72 mennesker i forveien for å forberede menneskene til at
Jesus skulle komme. Jesus gav de 72 utsendte noen råd med på veien:
Han sa: Jeg sender dere ut som lam i en ulveflokk.
(Vis to lam og mange ulver.) Hva betyr det, tror dere? (Hvordan går det når lam og ulver er sammen?
Jo, ulvene angriper lammene..)
- Jesus visste at de ikke alle ville like når de kom to og to og ville fortelle om Gud, ja noen ville sikkert
bli sinte på dem også.
(Ta bort igjen ulvene og lammene, og ta fram en pengepung (lærpung), lærveske (skreppe) og
sandaler eller nakne føtter.)
-Så sa Jesus: Ta ikke med dere pengepung, skreppe eller sko, og stopp ikke for å snakke med noen
på veien. Hvorfor tror du ikke de skulle ha noe med seg? Kanskje fordi de skulle stole på at Gud ville
gi dem det de trengte?
(Ta figurene vekk igjen/legg vekk tingene.)
- Når de kom fram til et hus, skulle de si Guds fred i huset. Hvis de som bodde der bød dem inn, skulle
de takke ja.
(Flan: Skift bakgrunn til en ”innebakgrunn”. Sett fram bord med mat, og en seng med en syk i, og noen
personer som bor i huset. Uten flan: La noen komme fram og være den syke. Sett fram et glass og et
fat.)
- Og de skulle spise og drikke det de ble tilbudt. De skulle ikke flytte fra hus til hus, men bli værende
der de var blitt tatt godt i mot. Jesus at de skulle gjøre de syke friske (la den syke reise seg) og
forkynne at ”Guds rike står for døren.” På den måten var de klar til å få møte Jesus når han kom til
stedet etter disiplene.
Fremdeles i dag reiser noen til andre steder for å fortelle om Gud, slik som Jesus og de første
disiplene gjorde. (Ta frem globusen.) Jesus sa at han ville at alle folkeslag skal bli hans disipler. Derfor
reiser noen veldig langt, for eksempel helt til Kina, eller Thailand eller Madagaskar. (vis på globusen)
for å fortelle om Jesus.
De kaller vi for MISJONÆRER. For 1000 år siden kom det misjonærer til Norge og fortalte de som
levde her da om Jesus. De kom fra Irland, England og Frankrike. Så dette landet har kjent Jesus i
nesten tusen år. Og nå er det mange som reiser fra Norge til andre land for å fortelle om Jesus. Nå er
det to tusen år siden Jesus levde på jorden, og fremdeles har ikke alle folkeslag hørt om Jesus.
Kanskje noen av dere har lyst til å bli misjonærer når dere blir store?
Nå skal vi synge sangen ”Jeg er med dere alle dager”. Jesus sa dette før han dro opp til himmelen, og
lovte at han vil være med oss alle dager helt til tidens slutt.
3. Sang
Jeg er med dere alle dager (Adoremus nr 257)
La oss vandre i lyset (Adoremus nr 216)
Dette lille lyset mitt (noter finnes på nuk.no/barn)
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4. Andre punkter som kan tas med:
Fredshilsen i sirkel. Disiplene hilste alltid dem de besøkte med å si Guds fred. Nå skal vi stille oss i
sirkel og ønske hverandre Guds fred med å sende en klem rundt i sirkelen når vi holder hverandre i
hendene. (Lederen begynner med å klemme hånden til venstre, som igjen klemmer sin venstre hånd,
som igjen klemmer, osv, helt til klemmen kommer tilbake til lederens høyre hånd. Dette kan man øve
på flere ganger til alle får det til.)

5. Avslutning
Vi blir stående i sirkelen og ber velsignelsen sammen helt til slutt. Så går vi rolig tilbake til 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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