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

 
7. søndag i det alminnelige kirkeår – år A 

 
Evangelium 

Matteus 5,38-48 

 

På den tid sa Jesus til sine disipler: «Dere har hørt det er sagt: 'Øye for øye, tan

n for tann.' Men jeg sier dere at dere ikke skal gjengjelde angrep. Tvert imot, – o

m noen slår deg på ditt høyre kinn, vend også det andre til; om en stevner 

deg for retten for å få din kjortel, så la ham få kappen med; om noen tving

er deg til å gjøre tjeneste én mils vei, så følg to mil  med ham. Til den som 

ber deg, skal du gi; den som vil låne av deg, skal du ikke vende ryggen. De

re har hørt det er sagt: 'Du skal elske din neste' – og hate din fiende. Men je

g sier dere: Elsk deres fiender, og be for dem som forfølger dere; slik at de

re kan bli barn av deres Far i himlene, – han som lar sin sol stå opp over on

d og god, og lar det regne både over rettferdig og synder. For om dere els

ker dem som elsker dere, hva lønn fortjener dere vel for det? Selv tolloppkre

verne gjør det samme. Og om dere hilser deres landsmenn, men ingen andre, h

va er vel det            storartede ved det – gjør ikke selv hedningene det samme? 

Men dere skal være fullkomne, slik som deres himmelske Far er fullkommen.» 

 
Øvrige lesninger 
Tredje mosebok 19,1-2.17-18; Paulus' første brev til korinterne 3,16-23 
 

Refleksjon og hovedbudskap 

I denne teksten tar Jesus det gamle jødiske budet Øye for øye, tann for tann, og 

radikaliserer det med å si at man ikke skal gjengjelde ondt med ondt, men gjøre 

godt mot dem som gjør ondt mot deg: å vende det andre kinnet til. Disse to utsa

gnene blir satt opp mot hverandre som to motpoler. (Selv om det kan være verd

t å kjenne til at uttrykket «øye for øye» den gang det kom, nok var en mindre he

vngjerrig reaksjon enn det som var vanlig på den tiden, da man gjerne tok to øyn

e for et øye og to tenner for en tann i en økende hevnspiral). Jesu berømte ord 

har gjort mange til pasifister. Og spesielt i dag, med opptrapping av aggresjon m

ellom religionene, må de kristne gå foran med et godt eksempel og elske sine fi

ender, dvs dem som har noe imot oss og vår tro. 

 
For barna i deres hverdag handler det om hvordan vi reagerer når andre BARN g
jør dumme ting mot oss. 

 
OBS: Det er viktig å si i denne samtalen med barna at man ALLTID skal si fra til 

andre voksne man stoler på, hvis det er noen voksne/store som gjør dumme t

ing mot barn. Hvis voksne er slemme og gjør deg vondt er det LOV TIL Å SI N

EI og si fra til noen andre voksne, og det er slik man kan få en stopper på det. Ik

ke under noen omstendighet skal vi oppfordre barn til å ta imot eller godta vold f

ra voksne. 
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Til fordypning 

 
Dette må du ha gjort klart på forhånd 
Sett stoler i en halvsirkel rundt et lite bord dekket med hvit duk, løper i den liturgi
ske fargen grønn, lys og krusifiks eller ikon og Bibelen.   
 
Ta med en leke til dramatiseringen. 

 
Innledning/åpning 

Gjør korsets tegn og ønsk alle velkommen. Tenn lyset for å vise at dere er en del 

av messen. Fortsett med å synge en sang, gjerne med bevegelser, f.eks. «Hve

m har skapt alle blomstene» eller «Jeg er trygg hos deg». 

 
Er det noen som du er spesielt glad i? Venner, bestevenn, mamma, pappa, famili

e, bestemor. Det er fint. Hva kan vi gjøre for å vise noen at vi er glad i dem? Si d

et til dem, gi gaver, stille opp når de trenger det, be for dem... 

 
Det er kanskje noen som har opplevd å ha en uvenn også? La barna fortelle litt. 

En uvenn kan kalles en fiende. 

 

I dagens evangelium forteller Jesus oss hva han vil at vi skal gjøre hvis vi har slik

e fiender. Les dagens evangelium, gjerne kun den uthevede delen i teksten ove

nfor. 

 
Opplegg for formidling av bibelteksten 

Hva sa Jesus at vi skulle gjøre mot våre fiender? Elske dem og be for dem, slik a

t vi kan være barn av vår far i himmelen. Jesus vil at vi skal elske på samme måt

e som Gud elsker menneskene. Gud elsker alle mennesker veldig høyt, både d

e som gjør gode ting og de som gjør onde ting. Jesus sier til oss idag at for at vi 

skal kunne være barn av vår far i himmelen må vi prøve å elske våre fiender. 

Det kan være vanskelig å elske sine fiender. Det er vanskelig å være god mot de 
som ikke er gode mot oss. 

 
La barna fortelle egne erfaringer fra dette: 

Har du opplevd at noen var grei med deg selv om du hadde gjort noe slemt? Hv

ordan føltes det? (god følelse) 

Hvordan tror dere at den som var snill følte det? (god følelse). (Hvordan har du 

det inni deg når mange er sinte på deg? (vondt) 

Jesus vil at vi skal være fullkomne , og det betyr å bare være gode slik vi er skap

t til å være. Jesus sier at Gud elsker også de som gjør ondt. 

 
Hva kan vi prøve å gjøre hvis vi blir uvenner med noen? La barna komme med fo
rslag. 

 
Det er viktig å huske på at Jesus egentlig snakket til de voksne da han sa d

isse ordene, men vi kan øve oss på dette også når vi er barn. 
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Det som er veldig viktig for barn å huske på, er at DU ALLTID KAN SI I FRA TIL 

ANDRE VOKSNE hvis du opplever at noen er slemme mot deg og sårer deg. H

vis du opplever at andre gjør deg vondt eller plager deg, så er det viktig at du si

er det til noen andre voksne du stoler på. Ingen har nemlig lov til å gjøre vondt m

ot barn, og det er mange voksne rundt deg som kan ordne opp for deg. 

 

Jesus vil at vi skal være gode mot hverandre, men vi har lov til å si ifra hvis ikke 
alle er det. 

 

Vi synger sammen de to siste versene av «La oss vandre i lyset» (nr 216 i Adore
mus) 
1. La oss elske hverandre slik som han har elsket oss. 

2. La oss tilgi hverandre slik som han har tilgitt oss. 
 
 
Sangforslag: 

Hvem har skapt alle blomstene 

Jeg er trygg hos deg, nr. 186 i Adoremus (NUK 2008) 

La oss vandre i lyset, nr. 216 i Adoremus 

 
Andre punkter som kan tas med: 

1.Tegn en tegning: Hva hadde skjedd hvis alle elsket sine fiender? 

For de minste: fargelegge et bilde av Jesus og disiplene, eller Jesus og barna. 
 
2. Gjenta en lignende dramatisering fra sist søndag: La to barn komme fram. De 

to sitter og leker med en leke sammen. Så kommer et tredje barn fram. Dette ba

rnet tar leken fra de to som leker. Så stikker  det tredje barnet av med leken. En 

av de to som lekte går og tar leken tilbake igjen. 

 

Hva kan de gjøre som er godt mot han eller hun som tar leken? (Forklare leken, 

spør om hun vil bli med, be for henne.) La barna komme med forslag. 

 
Avslutning 

Vi avslutter med å be velsignelsen sammen: «Velsign oss Gud Fader, velsign os

s Guds Sønn, velsign oss Gud, du hellige Ånd.» 

Så går vi rolig tilbake til kirken. 
 
Ressurser 
 

1. Liste over aktuelle sanger til tema (http://nuk.no/index.php?id=671 – scrol
l ned på siden for å finne listen)UKs barnesang-cd med mange av de mest brukt
e barnesangene, kan bestilles gratis hos NUK. (nuk@nuk.no) 

2. Nettressurser:    http://litcom.net.au/documents/childrensliturgy/index.php 

http://nuk.no/index.php?id=671
http://litcom.net.au/documents/childrensliturgy/index.php

