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Halleluja-begravelse
Opplegg for askeonsdag og påskedag

Utgangspunktet for denne aktiviteten, er Kirkens utelatelse av Halleluja under liturgien
i hele fastetiden. Halleluja er et begrep som uttrykker jubel og glede. For å markere at
fastetiden er en tid for ettertanke og bot og en vandring sammen med Jesus frem til
døden på Golgata og oppstandelsen påskedag, bruker ikke Kirken dette begrepet
under fastetidens 40 dager. Da blir gleden desto større og mer «håndfast» når vi
påskenatt igjen kan synge det store halleluja-verset.

Askeonsdag
(eventuelt første søndag i fastetiden):
Lag en liten “kiste” av en skoeske, pent foret med silkepapir, fløyel eller silkestoff. Du kan
også evt. bare bruke et fiolett klede. Finn frem små kort av kartong eller papir, klistremerker
og fargestifter.
Samle barna til evangelieforklaring. Fortell dem om at Kirken nettopp har gått inn i en
spesiell tid. Spør barna om de vet hva tiden heter? Spør dem så om de vet hva det betyr?
Kan man ikke spise eller drikke? Må man være trist hele tiden?
Snakk med dem om at man selvsagt kan spise og drikke, men at fastetiden minner oss om
at det viktigste for menneskene ikke er mat og drikke. Og fastetiden er også en litt alvorlig
tid, for da skal vi følge Jesus på en vei som er litt tung. Han kommer til å bli fornektet av
vennene sine, han kommer til å få vondt, og til slutt dør han.
Men vi vet også at han skal oppstå igjen påskenatt!
Er det noen som har hørt ordet 'Halleluja' før? Vet dere hva det betyr? Det betyr 'Lovet
være du, Herre'! Når brukes det da? I sanger og salmer, og alltid før man leser evangeliet
under messen. Eller, nesten alltid. For i fastetiden brukes ikke halleluja. Vi lover og takker
Gud nå også, men vi kan jo ikke juble av glede når Jesus har det vondt.
Derfor legger Kirken bort, eller begraver, halleluja i fastetiden. For på en måte så dør jo
gleden sammen med Jesus.
I dag skal vi derfor begrave halleluja, og legge ordet i denne boksen (pakke ordet inn i dette
kledet).
Du kan nå velge om du vil bruke en lengre eller en kortere versjon:
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1. Lengre versjon
Del ut kort, fargeblyanter og annet barna kan bruke til å skrive, tegne og dekorere egne
halleluja-kort. De som kan skrive ordet selv gjør det, andre kan bare tegne med fine og
glade farger.
2. Kortere versjon
Du skriver selv halleluja med store og pene bokstaver på et kort.
«Begrav» så kortene/kortet inn i esken eller kledet, og si at de skal hvile i fred.

Påskemorgen
(eventuelt første gang det er Ordets liturgi for barn i påsketiden):
Finn frem CD med Halleluja-koret fra Händels Messias, eller en annen flott Halleluja.
Ellers: silkepapir, teip og sugerør (til blomster), eventuelt kulørt papir / kartong,
tegnesaker, sakser og kjærlighet-på-pinne til alle barna.
På forhånd tar du ut halleluja-kortene og fyller kisten med kjærlighet-på-pinner. Sett frem
kisten ved siden av et Jesusbilde eller krusifiks.
Når barna kommer inn, forklar dem at dere skal lage blomster og legge på h alle lu ja g ra ven . Lag enkle silkepapirblomster ved å krølle sammen silkepapir og klistre dem på et
sugerør. Hvis det høres komplisert ut, kan ungene tegne blomst på farget papir og klippe ut.
Når barna er i gang med blomstene setter du på CD-en, først lavt, skru siden lyden høyere
opp. Spør ungene om de hører hva slags musikk det er. Er det halleluja? Men har vi ikke
begravet halluja da?
Si at de får ta med seg blomsten sin og komme frem og se, en etter en. Halleluja er
oppstanden, og kisten er full av kjærlighet! Barna legger fra seg blomsten og får en
kjærlighet. Kisten som nå er full av blomster kan gjerne stilles ut på kirkekaffen eller annet
passende sted. Husk å kjøpe nok kjærlighet-på-pinner, så alle får!

2

