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Tidsramme: 20-25 minutter 

 

4. søndag i advent – år A 

 

Evangelium 

Matteus 1,18-24 

 

Men med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Mens hans mor Maria var trolovet me

d Josef, og de ennå ikke var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn, 

ved Den Hellige Ånd. Josef, hennes husbond, var en rettskaffen mann; han ville i

kke bringe skam over henne, men besluttet å skille seg fra henne i all stillhet. Me

n som han gikk og tenkte på dette, viste Herrens engel seg for ham i drømme og 

sa til ham: «Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å føre Maria hjem som din hust

ru; for det barn hun bærer, er blitt til ved Den Hellige Ånd. Hun skal føde en sønn, 

og du skal kalle ham Jesus; for det er han som skal frelse sitt folk fra deres synde

r.» – Alt dette skjedde for at det skulle gå i oppfyllelse, som Herren forkynte ved p

rofeten: 'Jomfruen skal unnfange og føde en sønn, og hans navn skal være Emm

anuel', det betyr 'Gud med oss'. Og da Josef våknet av søvnen, gjorde han som 

Herrens engel hadde befalt ham, og førte sin hustru hjem til seg. 

 

Øvrige lesninger 

Jesaja 7,10-14; Rom 1,1-7 

 

Refleksjon og hovedbudskap 

Kjærlighet 

 

I første lesning står det: «Se, en jomfru skal bli med barn; hun skal føde en sønn o

g gi ham navnet Emmanuel» (Emmanuel betyr Gud med oss). 

 

Jesus har flere navn i Bibelen; blant annet Kristus, Messias, Jesus og Emmanuel. 

I dagens evangelium hører vi at engelen kom til Josef i en drøm og sa at Maria s

kulle føde en sønn, og at de skulle kalle ham Jesus. På grunn av sin sterke tro o

g at han var en gudfryktig mann, klarte Josef å bære det store ansvaret det var å t

a Maria til seg som sin hustru, og Jesus som sin sønn. Jesus var jo ikke hans bar

n, og Maria hadde blitt gravid før de giftet seg. 

 

Opprinnelsen til navnet Jesus er det aramaiske Jeshua. Det betyr «Gud frelser». 

Det var derfor et spesielt og sterkt budskap Josef fikk i drømmen: «du skal kalle ham Je

sus; for det er han som skal frelse sitt folk fra deres synder». 

 

Guds kjærlighet er så ufattelig stor at han sendte sin egen sønn for å frelse oss fr

a synd, så vi kan ha evig liv. Vi venter på Jesu komme og at han skal lede oss in

n i Guds rike. 
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Til fordypning: 

Den katolske kirkes katekisme om advent: § 524, §1095. Om liturgisk tid: § 1163 
og utover. 

Katolsk.no om det liturgiske året og adventstiden: 
http://www.katolsk.no/praksis/syklus/artikler 

Bønnebok for Den katolske kirke: adventsandakt og -meditasjon s. 98 og utover 

 

Dette må du ha gjort klar på forhånd 

Et bord med hvit duk, lilla adventsløper, adventslysestake med tre lilla lys og ett rosa ly

s til denne tredje søndagen i advent (evt. bare fire lilla lys), og evt. en liten krybbe med 

halm i (men uten Jesusbarn),dersom dere hadde det sist gang. 

 

Sett en halvsirkel av stoler klar for barna. 

 

Legg fram kostymer til personene i evangeliet, hvis du vil bruke det: Kappe og sjal 

til Josef, kappe og sjal til Maria, hvitt laken til engel og evt glitter til håret. Pute og 

teppe til Josef. 

 

1. Innledning/åpning 

Gjør korsets tegn og ønsk alle velkommen. Tenner så alle de fire adventslysene 

(gjerne ved hjelp fra noen av barna) og syng alle versene av «Tenn lys», «Nå ten

ner vi det første lys» eller «Nå tenner vi vår adventskrans». 

 

Innled så med å si at dere i dag skal få høre og se fortellingen om Josef og en dr

øm som han hadde. Men først så forbereder vi oss ved å synge et halleujavers og 

korse oss på panne, munn og hjerte. 

 

Etter lesningen: 

Leder: Slik lyder Herrens ord. 

Alle: Lovet være du Kristus. 

 

 

Gjenfortell dagens evangelium ved hjelp a

v barna som statister (levende statuer) der 

du selv sier alle replikkene. Dette er en enkel måte å gjennomføre et skuespill me

d små barn som ikke kan lese, og uten å øve på forhånd. 

 

Snakk så med barna og bruk disse ordene eller lignende: Her ser dere Josef! (Ta 

fram en gutt, kle ham i en kappe og/eller hodesjal, og la ham sitte på en stol med hode

t i hendene). 
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Kan dere se hvor fortvilet han er? Han sitter og tenker på det han nettopp har fått 

vite. Maria, kjæresten hans, er blitt gravid! Og de er jo ikke gift enda, så Josef vet i

kke hvem som er faren til barnet. Han vet at det å få barn uten en far er stor ska

m i landet hans, det er til og med en forbrytelse! Josef kan få Maria i fengsel for d

ette! Hva skal han gjøre? Josef tror at Maria har sviktet ham, og at hun har laget 

barn med en annen mann. 

 

Men Maria sier selv at hun ikke har vært med en annen mann, hun sier at det var 

en engel som kom til henne og fortalte henne at hun skulle få et barn, et barn fra 

Gud.... Har Maria blitt helt sprø? Dette hadde han aldri trodd om Maria! Han beste

mmer seg for å gå og skilles fra henne neste dag, men først må han sove, det er 

blitt altfor seint. 

 

(Josef legger seg på gulvet, med en hodepute og et teppe) 
 

Men om natten får Josef en drøm. Han drømmer at en engel kommer til ham og si

er ham noe. 

 

(Ta fram en som kan være engel. Ta på hvitt laken og glitter i håret) 

 

Engelen sier i drømmen: «Josef, Davids sønn. Jeg kommer for å si deg at du ikke 

skal være redd. Du skal ta Maria til deg som din hustru. Den Hellige Ånd har vels

ignet henne, hun skal føde en sønn og han skal dere gi navnet Jesus. Han skal b

li verdens frelser!» 

 

Josef våkner opp og husker hva engelen har sagt i drømmen. 

 

(Josef setter seg opp) 

 

Han tenker på Maria som venter hjemme hos foreldrene sine. 

 

(Ta fram en som kan være Maria, kle på henne en kappe, og sett henne på en st

ol på andre siden av rommet.) 

 

Josef bestemmer seg for å gjøre som engelen hadde sagt, og han går til Maria o

g tar henne til sin hustru. 

 

(Josef tar med seg Maria tilbake) 

 

Og om ikke så lenge begynner disse to på sin ferd mot Betlehem. 

 

(La alle sette seg) 



 

Oslo katolske bispedømme – Akersveien 5, 0177 Oslo – tlf. 23 21 95 00 

den katolske kirkes ressursbank 
undervisningsopplegg 
 

 

Heldigvis lyttet Josef til engelen, og fulgte Guds plan. Jeg tror Josef var veldig gla

d for å få hjelp i det vanskelige valget. Nå kunne han fortsatt være sammen med 

Maria som han var glad i. 

 

Hvilket navn var det Maria og Josef skulle gi til barnet? Jesus. Vet dere hva ordet 

Jesus betyr: Han som frelser. I lesningen fra det Gamle Testamentet i dag, bruker 

de navnet Emmanuel. Det bety «Gud med oss», og det er også et navn som bruk

es til Jesus. Profeten Jesaia forberedte menneskene lenge før Jesu fødsel at en 

Jomfru skulle føde Jesus. Menneskene hadde ventet lenge på at Messias skulle b

li født. Gud med oss, det betyr at Gud gjennom Jesus lover å være med oss i al

t; over alt og alltid. 

 

Han er med oss når vi føler oss som mest alene, særlig da. Han gleder seg med 

oss når vi er glade og trøster oss når vi er triste. Han har visst om oss fra før vi bl

e født, og vil være med oss resten av livet. Han omfavner oss med sin kjærlighe

t. Også når vi en gang dør og kommer til Guds rike, vil han være der med oss. 

 

Vi kan avslutte med å synge Herren kommer eller øve på en advent- eller julesalm
e. 

 

Sangforslag 

Nå tenner vi det første lys, nr. 234 i Adoremus (NUK, 2008) 

Herren kommer, nr. 158 i Adoremus 

Tenn lys, nr. 9 i Barnesalmeboka (Verbum forlag, 1999) 

Nå tenner vi vår adventskrans, nr. 8 i Barnesalmeboka 
Kom konge, kom i morgenglans, nr. 362 i Lov Herren (St. Olav forlag, 2000) 

 
 

Hvis man har mulighet til å kjøpe kort med Josef-motiv på, er det en fin gave å gi 

barna denne dagen. Dere kan også be utdrag fra Josef-litaniet (s. 377 Bønnebok f

or Den katolske kirke): 

 

Hellige Josef   Be for oss 

Davids sønn  Be for oss 

Patriarkenes lys  Be for oss 

Guds mors brudgom  Be for oss 

Jomfruens vokter  Be for oss 

Guds Sønns fosterfar Be for oss. 

Amen. 
 

NUKs og Caritas' adventsaksjon. Gå inn på www.nuk.no og www.caritas.no for mer i
nformasjon om årets prosjekt. 

ANDRE PUNKTER SOM KAN TAS MED 

http://www.nuk.no/
http://www.caritas.no/
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Hold hverandre i hendene, så sier du: 

«Jesus er snart her, kom og gled dere over hans fødsel! 

Jesus bringer oss fred, håp og glede og hans kjærlighet omslutter alle mennesker. 

I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Amen.» 

Gå i fellesskap rolig tilbake til kirken. 

 

Ressurser 
• Retningslinjer for Ordets liturgi for barn  
• Ark om fortellerteknikk  

• Liste over aktuelle sanger til tema (http://nuk.no/index.php?id=671 – scroll 
ned på siden for å finne listen) 

 
 

AVSLUTNING 

http://nuk.no/index.php?id=671

