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

 
16. søndag i det alminnelige kirkeår A  

 
 

Evangelium: Matt 13,24-43 (kortere: Matt 13,24-30) På den tid fremsatte Jesus en annen 

lignelse for folket: «Himlenes rike kan lignes med en mann som sår godt såkorn på sin åker. Men 
mens folkene sover, kommer hans fiende og sår ugress blant hveten, og går sin vei igjen. – Da kornet 
nå skjøt opp og satte aks, vokste også ugresset frem. Da gikk tjenerne til husbonden og sa: 'Herre, det 
var da godt såkorn, det du sådde til åkeren med? Hvor kommer så dette ugresset fra?' Han svarte: 
'Dette må en fiende ha gjort.' Og tjenerne spør: 'Vil du at vi skal gå ut og luke det vekk?' Men han 
svarer: 'Nei, da kan dere komme til å rykke opp hveten sammen med ugresset. Nå får begge bli 
stående og vokse til høsten kommer. Så, når skurdtiden er inne, sier jeg til onnefolkene: Sank først 
sammen ugresset og bind det i bunter til å brennes; og så skal dere samle hveten i hus.'» 

[ En annen lignelse han fremsatte for dem, lød slik: «Himlenes rike er lik et sennepsfrø, som en 
mann tok og sådde i sin åker. Det er mindre enn noe annet frø, men når det vokser opp, blir det 
til den største planten av dem alle, ja til et tre med grener, hvor himmelens fugler kan komme 
og slå seg ned.» Han fortalte dem en annen lignelse: «Himlenes rike er lik en surdeig, som en kvinne 
tok og la inn i tre skjepper mel, til det var gjennomsyret alt sammen.» Alt dette sa Jesus til mengden i 
lignelser. Ja, uten å bruke lignelser talte han ikke til dem, – slik at det skulle gå i oppfyllelse som er 
sagt ved profeten: «Jeg vil åpne min munn i billedtale, den skal utsi hva der er skjult fra opphavet av.» 
Så forlot han mengden og kom tilbake til huset. Disiplene gikk da til ham og sa: «Forklar oss lignelsen 
om ugresset i åkeren!» Han svarte: «Han som sår det gode såkornet, det er Menneskesønnen, og 
åkeren, det er verden. Det gode såkornet er de som hører Riket til, men ugresset er de som hører den 
Onde til. Fienden som sår det, er djevelen. Skurdtiden er verdens ende, og onnefolkene er englene. 
Og som ugresset blir sanket sammen og brent, slik skal det gå ved verdens ende: Menneskesønnen 
skal sende sine engler ut for å luke vekk fra hans rike 'alle dem som handler urett og fører andre til 
fall', og kaste dem i den brennende ovn, der de skal gråte og hulke bittert. Mens de rettferdige skal 
stråle som solen i sin Fars rike. Den som har ører, han høre!» ]  

 
Øvrige lesninger: Visd 12,13.16-19; Rom 8,26-27  

 
Refleksjon og hovedbudskap  
Lignelsene er veldig fine å bruke for barn, fordi vi sammen kan undre oss over Guds hemmeligheter. 
Det kan være riktig å la det være et mysterium også når vi snakker om det, selv om vi kan hjelpe dem 
til å tolke hva Jesus mener med bildene han lager. 
Gjennom denne lignelsen kan barnet få undre seg over Guds kraft: at noe lite kan vokse til noe større. 
Hvordan kan dette skje? Barna har selv erfaringer med hva det vil si å vokse, både ved å se på 
naturen og på seg selv: Er denne livskraften noe de eier selv? De eier det, og samtidig ikke.  
Guds rike er også noe som vokser: vi tenker på den lille skaren av disipler som har vokst til en 
verdensvid kirke. Var det dette Jesus mente? I det gamle testamente kan vi finne igjen denne 
bildebruken når det står beskrevet at gamle kongedømmer vokser opp til store trær. (Daniel 4, 10-12: 
Om Babylon, Esekiel 31,1-6: Om Egypt, Esekiel 17,22: Om Israel) 

 
Til fordypning:  
 
Forberedelser:  
Kjøp inn en pose med sennepskorn (kjøpes i matbutikker. Egentlig er sennepsfrøet enda mindre, 
virkelig bittesmå: på størrelse med blomsterstøv. Men sennepskornene fra butikken er små nok  til å 
bære symbolikken.)  
Et bilde av et sennepstre (Dette er vedlagt, og er lastet ned fra nettet. Gå gjerne inn på google og let 
etter bilder selv: skriv inn sennepstre eller mustardtree, og velg blant bildene som kommer opp, print ut 
og forstørr.) 
En potteplante til å vise et eksempel på noe som har vokst. 
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Vi setter stolene i en halvsirkel rundt et bordalter med en duk (med den liturgiske fargen grønn), et lys, 
en Bibel, et ikon og eller et krusifiks. 

 
1. Innledning/åpning 
Vi begynner med å ønske alle velkommen, gjøre korsets tegn og tenne lysene mens vi synger ”Dette 
lille lyset mitt” eller ”La oss vandre i lyset”. Som åpningssang kan man også synge ”Hvem har skapt 
alle blomstene?” mens alle barna setter på hver sin lille flanellograf-figur av enten blomst, stjerner, 
fugler eller mennesker på flanellografen. Da får vi et vakkert alterbilde å se på i begynnelsen. 

 
2. Opplegg for formidling av bibelteksten 
Putt et sennepsfrø i hånden og vis barna hva du har der, mens du spør dem hva de tror det er… Gå 
gjerne rundt så alle kan få se ordentlig på det. Tilslutt sier du at det er et sennepsfrø, et av de minste 
frøene som finnes, og det kan vokse til et kjempestort tre. Er ikke det rart? At noe så lite kan bli så 
stort? Her ser dere et bilde av hvor stort et sennepstre kan bli: (vis bildet i vedlegget). 

 
Jesus snakket en gang om et slikt sennepsfrø, og vi skal nå lese om det.  
(Vi synger et hallelujavers, og  tegner vi et kors på pannen (for å tenke og forstå Guds ord) og så et 
kors på munnen (for å snakke om Guds ord) og et kors på hjertet (for å elske Guds ord). 
 
«Himlenes rike er lik et sennepsfrø, som en mann tok og sådde i sin åker. Det er mindre enn 
noe annet frø, men når det vokser opp, blir det til den største planten av dem alle, ja til et tre 
med grener, hvor himmelens fugler kan komme og slå seg ned.» 
 
L: Slik lyder Herrens ord. 
Alle: Lovet være du Kristus 
 
Hva hørte dere her? 
Jesus forteller oss en lignelse. Vet dere hva en lignelse er? Ja, det er noe som ligner på noe. Jesus 
forteller om noe som skal ligne på Guds rike. 
Hva er Guds rike? Har dere hørt om et rike før? Et kongerike... Norge er et kongerike. Guds rike er et 
annet slags rike. Hvor finnes det? (Ikke noe bestemt sted..både i himmelen og på jorden, i alt han har 
skapt, der Gud er...) Hvem hører til i Guds rike? (Alle som vil være Guds barn...) 
Og Guds rike ligner på et lite sennepsfrø (Hold ut frøet) ...som vokser seg til et stort tre. 
 
Hvordan kan dette frøet bli så stort da? Er det noe som skjer inni frøet? 
Har dere sett noe som vokser seg stort noen gang (la barna fortelle) Er det noen av dere som har en 
lillesøster eller lillebror? (Snakk om hvordan de har vokst siden de var babyer) 
(Ta fram potteplanten) Hvordan tror dere denne så ut for et år siden? Her er det også skjedd en 
vekst... En kraft som gjør at noe forandrer seg og blir større. 
 
Hvordan kan Guds rike vokse da? La barna komme med forslag. Vet vi om Guds rike har vokst? Hvor 
mange disipler hadde Jesus da han levde på jorden? Hvor mange har han i dag? 
 
Vi synger sammen Alle, alle vil vi ha med! (Bevegelsene finner du på katekese.no: bevegelsessanger.)  
 

1. Vers: Alle, alle vil vi ha med.... 
2. vers: Jesus, Jesus vil ha oss med... (samme bevegelser som i 1. vers) 

 
Vi avslutter med å leke små frø som vokser til store trær. Se punkt 4. 

 
3. Sang 
Dette lille lyset mitt, nr 156 i Glad Sang (Norsk Søndagsskoleforbund) 
La oss vandre i lyset, nr 216 i Adoremus 
Alle, alle vil vi ha med, i Min båt er så liten 

 
4. Andre punkter som kan tas med 
La barna være små sennepsfrø som vokser opp til store trær. (Bruk musikk, for eksempel 
Strauss: Also sprach Zarathustra eller Grieg: Morgenstemning.) 

1. La alle krype sammen i en klump. Sett på musikken. 
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2. La alle etter en stund der man bare har lyttet, ta forsiktig opp den ene hånden, «Se, nå spirer 
frøene!» La hånden bevege seg langsomt opp over hodet. 

3. La den andre hånden også komme med, la dem vokse sammen over hodet. 
4. Reis dere langsomt opp. 
5. Bre ut armene,som grener, og til slutt fingrene også. 
6. Nå er alle blitt store trær som står og vaier i vinden. La alle få føle litt på hvordan det er. 

 

Kanskje det er tid til å gjøre det to ganger? 
 
 
5. Avslutning 
Vi stiller oss i ring og lederen ber: Himmelske far, vi takker deg for din skaperkraft som får alt som har 
liv til å vokse. Takk for at vi får ha en plass i ditt rike. Velsign oss Gud Fader, velsign oss Guds sønn, 
velsign oss Gud, du hellige ånd. Amen. 
 


