
 

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

den katolske kirkes ressursbank 
undervisningsopplegg 
 

Opplegg for Ordets liturgi for barn 
Tidsramme: 20-25 minutter. 

 

Herrens åpenbaring 

 

Evangelium: Matt 2,1-12 

Da Jesus var født i Betlehem i Judea, i kong Herodes´ dager, kom noen stjernetydere fra 
landene i øst til Jerusalem. De spurte: «Hvor er den jødenes konge som nettopp er født? For 
vi har sett hans stjerne i Østen, og er kommet for å hylde ham.» Da dette kom kong Herodes 
for øre, ble han meget urolig, og hele Jerusalem med ham. Han kalte sammen alle 
yppersteprestene og folkets lovkyndige og spurte dem ut om hvor Messias skulle fødes. De 
svarte: «I Betlehem i Judea; for så står det skrevet hos profeten: 'Og du Betlehem i Juda 
land, du er langt fra den ringeste blant Judas fyrster; for fra deg skal det utgå en høvding, en 
hyrde for mitt folk Israel.'» Da kalte Herodes stjernetyderne til seg i all hemmelighet, spurte 
dem nøye ut om tiden da stjernen hadde vist seg, og sendte dem til Betlehem med ordene: 
«Gå av sted og forhør dere nøye om barnet, og så snart dere har funnet det, send meg bud, 
slik at også jeg kan komme og hylde det.» De lyttet til kongens ord og drog av sted. Og se, 
stjernen som de hadde sett i Østen, gikk foran dem, inntil den stanset like over stedet hvor 
barnet var. Da de så stjernen, ble de jublende glade. Og de trådte inn i huset og fikk se 
barnet og dets mor Maria, og de falt på kne og hyldet ham. Derpå åpnet de for sine skatter 
og bar frem gaver til ham, gull og røkelse og myrra. Men da de i drømme var blitt varslet om 
ikke å vende tilbake til Herodes, tok de en annen vei tilbake til sitt land. 

Øvrige lesninger: Jes 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6 
 
 
Refleksjon og hovedbudskap 
Dette er en kjent og kjær historie for barna. De har nettopp feiret jul, spist masse god mat, 
fått gaver. Den største gaven av alle er likevel Jesus! 
 

 
Til fordypning: Van dyke/Halleraker: Den fjerde vismann (Verbum forlag, 2003)(vakkert 
illustrert bildebok) 
 
 
1. Innledning/åpning 
Vi går sammen inn i søndagsskolelokalet.Vi tenner lys foran julekrybben, og flytter frem 
vismennene. Vi gjør korstegn på panne, munn og hjerte. 
 
 
2. Opplegg for formidling av bibelteksten 
Hvis det er mulig er det fint å ta med noe av gull, litt røkelse og noe velduftende salve 
(hudkrem.) 
Les evangelieteksten, og bruk julekrybben til å illustrere.Eventuelt er det enkelt å dramatisere 
teksten, men du trenger en del rekvisitter, så det krever litt forberedelser. 
 
Helligtrekongersfesten er en stor feiring ute i verden, med gaver og godter og opptog og 
teater. 

http://liturgi.katolsk.no/j2c
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De fleste barn i våre menigheter kjenner navnene på kongene (Kaspar, Melchior og 
Baltasar).De vet også at de reiste langt, og at minst en av dem var brun i huden. 
 
På denne tiden vil mange familier gjerne velsigne huset sitt for det nye året, enten selv eller 
med hjelp av en prest. De klistremerkene som vi henger over døren vår har forbokstavene 
CMB (og så årstallet), som egentlig er forkortelse for ordene i velsignelsen, men som også 
kan være initialene til vismennene. 
 
Jeg snakker med barna om disse tingene, spør om de har vært med på festligheter i Spania 
eller andre land, og deler ut et  klistremerke til slutt, som barna kan henge over ytterdøren til 
hjemmet , eller over døren til rommet sitt. 
 
 
3. Sang 
Et barn er født i Betlehem: Lov herren nr 370 
De hellig tre konger fra Østerland, Lov Herren nr. 409 
Å jul med din glede, Den store Sangboka,s.     
 
 
4. Avslutning 
Vi synger Å jul med din glede (tre vers, med bevegelser), og går sammen tilbake til kirken. 

 


