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Mal for søndagsskoleopplegg 
Tidsramme: 20-25 minutter 

 
21. søndag i det alminnelige kirkeår C 

 

Evangelium: Luk 13,22-30 På den tid vandret Jesus videre på sin vei til Jerusalem, 
fra by til by, fra landsby til landsby, og underviste folket der han kom. Da var det en 
som spurte ham: «Herre, er det få som blir frelst?» Han svarte dem: «Kjemp for å 
komme gjennom den trange port, for jeg kan si dere at mange skal forsøke det uten å 
klare det. Når husbonden først har reist seg og stengt døren, og dere står utenfor og 
banker på og sier: 'Herre, lukk opp for oss!' – da kommer han til å svare dere: 'Jeg 
vet ikke hvor dere er fra.' Og dere sier: 'Men vi har jo sittet til bords sammen med 
deg, og du underviste på torvene hos oss!' Da svarer han dere igjen: 'Jeg vet ikke 
hvor dere er fra. Bort fra meg, alle dere illgjerningsmenn!' Da skal dere gråte og hulke 
bittert, når dere får se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, mens 
dere selv er satt utenfor. Og folk skal komme fra øst og fra vest, fra nord og fra 
syd, og sette seg til bords i Guds rike. Ja, noen som nå er blant de siste, skal 
da bli de første, og de første de siste.» 

Øvrige lesninger: Jes 66,18-21; Hebr 2,5-7.11-1 
 
 
Refleksjon og hovedbudskap 
Dagens evangelium fortsetter med Jesu lignelser om himmelriket. Jesus er veldig 
streng i sin tale, der han sier at «mange skal forsøke det uten å klare det…» Vi kan 
trøste oss med at Jesus visste akkurat hvem han snakket til og kjente hjertene til 
menneskene rundt ham. Jesus kan si slike ting og vite hvem som trenger det og tåler 
å høre det.  
Dagens tekst retter seg ikke mot barn i alderen 4-8 (som er målgruppen for disse 
oppleggene) for vi vet at barn i denne alderen først og fremst har behov for å finne 
kjærlighet og trygghet når de begynner sin vandring i livet med Gud. 
 
Men den siste setningen kan vi lese for barna, og dvele ved den. Vi kan sammen 
med barna undre oss over hvordan Jesus forandrer på menneskenes måter å 
vurdere og måle hverandre på. Å bli vurdert og målt er noe barna allerede har 
erfaring med i sitt eget liv, og som de vil møte videre i sin oppvekst. Da er det viktig at 
de får kjennskap til at Gud har andre standarder enn det vi har, og at han alltid er på 
de svakes parti. 
 
 
Til fordypning: Lese i Den Katolske kirkes katekisme om det evige liv, fra avsnitt 
1020-1060. http://www.katolsk.no/kkk/k1_39.htm 
 
Forberedelser: 

http://www.katolsk.no/kkk/k1_39.htm
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Vi setter stolene i en halvsirkel rundt et lite bord pyntet med hvit duk og en løper i den 
liturgiske fargen grønn. På bordet har vi også lys, Bibel og et ikon eller krusifiks. 
 
 
1. Innledning/åpning 
Vi ønsker alle velkommen og gjør korsets tegn. Vi synger en sang, for eksempel Alle, 
alle vil vi ha med, og tenner lysene. 
 
Leder: -Har dere stått i kø noen gang? 
-Når da? (La barna komme med eksempler) 
-Kanskje dere kan vise meg hvordan man står i kø? (Ta fram noen barn og la dem 
stå etter hverandre i en kø.) 
-Hva slags kø skal dette være da? (Ta imot det første forslaget som kommer, f.eks 
iskjosk-kø) 
-Hvilken plass er den første? -Hvilken plass er den siste? 
-Hvis dere kunne velge helt selv, hvilken plass i køen ville dere hatt? (den første) 
-Hvorfor ønsker vi å stå først i køen? (for da får vi komme først fram, først inn, får 
først, får velge plass først etc…) 
 
-Alle har lyst til å stå først i køen. 
 
-I dag skal vi lese i Bibelen om at Jesus også snakker om en slags kø. Om køen til å 
komme inn i himmelen. 
-Han forteller om at vi skal få sitte til bords i Guds rike. Guds rike er det samme som 
himmelen. Og da sier han noe rart:  

- de siste skal bli de første, og de første skal bli de siste. 
-Nå skal vi lese akkurat hva han sier. (La den lille køen gå tilbake på plass). 
Vi synger et kort hallelujavers og korser oss på pannen, munnen og hjertet. 
 

Vi leser kun dette utdraget fra dagens evangelium: 

«- Og folk skal komme fra øst og fra vest, fra nord og fra syd, og sette seg til 
bords i Guds rike. Ja, noen som nå er blant de siste, skal da bli de første, og de 
første de siste.» 

-Slik lyder Herrens Ord. 
Alle: -Lovet være du Kristus. 
 
2. Opplegg for formidling av bibelteksten 
 
Leder: -Hva tror dere Jesus mente med dette: De første skal bli de siste og de siste 
skal bli de første? 
-Kanskje vi må se det? (Ta fram en ny kø på fire-fem barn): 
 
-Hvor er den første? 
-Hvor er den siste? 
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-Da gjør vi som Jesus sier: (bytt plass, la den siste bli den første og omvendt). 
-Hm… hva skjedde nå?  
-…Husker dere at vi sa at alle helst ville være først? Hvem er det som er heldigst i 
Guds rike? (Der er det de siste som får være først….) La dem sette seg igjen. 
 
-Jesus snakker egentlig om hvordan vi mennesker lever i verden. At det er noen av 
oss mennesker som får så mye her på jorden: mest mat, mest klær, mest venner, 
mest penger, mest glede, mest lykke, mest godhet. Det er på en måte de som står 
først i køen alltid og får alt de trenger. Mens det er andre mennesker som har minst 
mat, minst klær, minst venner, minst penger, minst glede, minst lykke, minst godhet. 
De står på en måte bakerst, og må vente og vente på å få noe.  
 
-Det vi leste i dag, er egentlig en stor trøst til alle dem som ikke har et lett liv her på 
jorden: når de kommer til himmelen, skal de få komme aller først og sette seg 
sammen med Jesus i Guds rike. I himmelen er alt omvendt: der er de de som alltid 
var bakerst i køen som får stå først i køen!  
 
Kanskje dere vet om noen som har det veldig vanskelig i livet sitt? Da kan vi trøste 
oss med at i himmelen skal vi få alt det vi trenger, og spesielt de som aldri har fått det 
de trenger mens de lever på jorden. Og Gud vil at vi alltid skal hjelpe hverandre til å 
få et bedre liv, slik at himmelen kan begynne litt her på jorden også. 
 
Lag til slutt en liten dramatisering av dagens tekst:  
Still barna opp i fire grupper: nord,sør øst og vest. 
La dem så stille seg i små køer inn mot midten:  
La en være Jesus i midten, som sitter og ønsker dem velkommen. 
Les teksten høyt. 
La de fremste bytte plass med de bakerste og la dem så alle komme og sette seg i 
en ring sammen med «Jesus». Forklar og repeter hvem de bakerste og de fremste 
egentlig er. 
Avslutt med å synge om igjen: Alle, alle vil vi ha med! 
 
 
 
3. Sang 
Alle, alle vil vi ha med (Fra sangboken Min båt er så liten) 
Jesus er kongen min (i Adoremus nr 197) 
 
 
 
4. Andre punkter som kan tas med 
Markering festen for Marias Opptagelse i himmelen hvis ikke dette ble markert forrige 
søndag. (15. august).  
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5. Avslutning 
Vi avslutter med å be velsignelsen sammen: Velsign oss Gud Fader, velsign oss 
Guds sønn, velsign oss Gud du Hellige Ånd, Amen. 
. 
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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