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Dele brød 
 

Kateketen har med et brød til undervisningstimen og legger det 
i en kurv på stedet barna samler seg for å be. De samler seg 
rundt den. 
  
Kateket: La oss nå begynne med å minnes vår dåp. 
Alle: I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Amen. 
 
Kateket: Kjære Gud, vår Far, du har kalt oss til å komme 
sammen i din Sønns, Jesu Kristi, navn. Vi takker for den 
kjærlighet og omsorg du har for oss. Det ber vi om, ved Kristus, 
vår Herre.  
Alle: Amen.  
 
Kateket: La oss be Den Hellige Ånd hjelpe oss å lytte til Guds 
ord ved å tegne korsets tegn på vår panne, våre lepper og vårt 
bryst. 

Måtte vi minnes ditt ord i våre tanker (Be barna tegne kors 
på sine panner). 
Måtte vi minnes ditt ord når vi snakker (Be barna tegne kors 
på sine lepper). 
Måtte vi vinnes dine ord i våre hjerter (Be barna tegne kors 
på brystet). 

 
Kateketen (eller annen person) leser bibelteksten for 
gruppen…. 

Luk 9,10-17 
Jesus metter fem tusen 

10 Apostlene vendte tilbake og fortalte Jesus alt det de hadde 
gjort. Da tok han dem med og trakk seg tilbake, bortover mot en 
by som heter Betsaida, for å være alene med dem. 11 Men folk 
fikk vite det og fulgte etter. Han tok imot dem og talte til dem om 
Guds rike, og han helbredet dem som trengte å bli friske. 
    12 Da det led mot kveld, kom de tolv til ham og sa: «Send 
folket fra deg, så de kan dra til landsbyene og gårdene her 
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omkring for å få tak over hodet og finne noe å spise. Her er vi jo 
på et øde sted.» 13 Men Jesus svarte: «Dere skal gi dem mat!» 
«Vi har ikke mer enn fem brød og to fisker», sa de, «hvis vi da 
ikke selv skal gå og kjøpe mat til alle disse menneskene» 14 – 
det var omkring fem tusen menn. Så sa han til disiplene: «La 
dem sette seg ned i grupper på femti.» 15 De gjorde som han 
sa, og lot alle sette seg. 16 Så tok han de fem brødene og de to 
fiskene, løftet blikket mot himmelen og velsignet dem. Deretter 
brøt han dem og ga til disiplene, for at de skulle dele ut til 
mengden. 17 Og alle spiste og ble mette. Etterpå samlet de opp 
stykkene som var til overs etter dem, tolv kurver i alt. 
Kateket: Slik lyder Herrens ord. 
Alle: Gud være lovet 
 
Kateket: Når vi sitter rundt bordet og spiser er det vanlig at vi 
sender hverandre brød eller annen mat vi skal spise. Noe 
steder i verden, blant annet der hvor Jesus kom fra, var det noe 
av det viktigste man kunne gjøre når man var sammen. Noe 
steder er det helt vanlig også i dag. F.eks. i Polen er det en 
gammel tradisjon å hilse noen velkommen til sitt hus ved å gi 
dem brød. Et annet eksempel er Eritrea, hvor den eldste bryter 
brødet og deler ut til de andre som er ved bordet.  
Vi begynner denne timen med å dele et brød til minne om det 
mirakelet Jesus gjorde da han mettet mange tusen mennesker 
med bare 5 brød og to fisk. Når vi tar imot, sier vi «takk». 
 
Kateketen bryter av biter og gir til barna én og én, og sier hver 
gang Jesus er livets brød.  
  

Når alle har spist opp biten sin kan man synge sammen Jeg er 
livets brød.  
 
 


