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Ordets liturgi for barn 
Tidsramme: 20-25 minutter 

17. søndag i det alminnelige kirkeår – år A 

 

Evangelium: Matteus 13,44-52 (kortere: Matteus 13,44-46) 

På den tid sa Jesus til folkemengden: «Himlenes rike er lik en skatt som var gjemt i et jordstykke; en 

mann fant den og gjemte den igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide for å kjøpe 

jordstykket. Videre ligner himlenes rike en kjøpmann som lette etter vakre perler; så fant han en 

som var særlig verdifull, solgte alt han eide og kjøpte den. 

[Atter kan vi si at himlenes rike er lik en not som er sluppet i sjøen. Den blir fylt med alt mulig, og 

når den er full, trekker folkene den opp på bredden. Så setter de seg ned og sanker opp i en kurv 

det som er noe verd, men det som ikke duger til noe, kaster de vekk. Slik kommer det til å gå ved 

verdens ende: Englene drar ut og skiller de onde fra de gode, og kaster dem i den brennende ovn, 

der de skal gråte og hulke bittert. Har dere forstått alt dette?» De svarer: «Ja.» Da sier han til dem: 

«Det er godt; for en lovkyndig som er hjemme i himmelrikets lære, han er lik en husbond som har 

både nytt og gammelt å finne frem fra sitt forråd.»] 

 

Øvrige lesninger: Første kongebok 3,5.7-12; Romerbrevet 8,28-30 

 

Refleksjon og hovedbudskap 

Hovedbudskapet i dagens evangelium er at himmelriket er noe som er så verdifullt, at alt annet må ofres 

for å få komme dit. Jesus forklarer gjennom flere lignelser hvordan himmelriket er, antagelig fordi dette er 

noe som er veldig vanskelig for mennesker å fatte. For oss og barna minner dagens Evangelium om at det er 

himmelriket som er vårt endelige mål – og himmelen er bedre og mere verdt enn noe annet – enn noen 

ting i vår verden. Dette minner oss om et nødvendig fokus i våre liv – et fokus på Gud og at vi håper å få 

komme til himmelen. 

 

Til fordypning 

Den katolske kirkes katekisme om himmelen: § 1023-1026. 

YOUCAT om himmelen: § 158 

 

Dette må du ha gjort klart på forhånd 

Sett stoler i en halvsirkel rundt et lite bord dekket med hvit duk, løper i den liturgiske fargen grønn, lys og 

krusifiks eller ikon og Bibelen. 

Ta med en perle (eller flere, gjerne litt store og fine). 

Forbered flanellografbakgrunn og figurer som du trenger. Dersom du ikke bruker flanellograf, ta med 

konkreter tre sjal (til mannen og jordstykket, og et til barnet som ”er” Jesus) og en ”skatt” (smykker el), ta 

gjerne med perler også. 
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Innledning/åpning 

Barna går samlet ut av Kirken. I menighetssalen setter vi oss i en ring, på stoler (forberedt på forhånd). Gjør 

korsets tegn og ønsk alle velkommen. Tenn lyset for å vise at dere er en del av messen (be gjerne et barn 

hjelpe deg, f.eks. en som har hatt bursdag siden sist). Vi fortsetter med å synge en sang, gjerne med 

bevegelser f.eks. Hvem er jungelens konge? Etter vi har gjort kors på pannen, munnen og hjertet, akkurat 

som resten av menigheten gjør inne i kirken, setter vi oss når vi skal høre evangeliet. 

 

Opplegg for formidling av bibelteksten 

Teksten kan gjenfortelles med flanellograf eller ved bruk av konkreter. Den kortere versjonen anbefales, 

mens man kan bruke innholdet fra hele Evangeliet i samtale og refleksjon. Vurder om du vil formidle ett, to 

eller tre bilder. Ofte vil ett bilde godt forklart være lettere å oppfatte for barna – enn om man bruker tiden 

på å vise alle tre – og ikke får forklart ordentlig. 

 

Formidling med flanellograf: Finn frem en bakgrunn som passer til lignelsen om mannen og åkeren og 

skatten. Ta frem Jesus, forklar at Jesus snakket til mange mennesker (sett frem dem). De var veldig 

nysgjerrige på hva Jesus ville si. Jesus ville fortelle menneskene om hva himmelen er for noe. Vis frem 

”skatten” du har med. I dag skal vi høre om når Jesus fortalte om en skatt/perle. Ta fram en mann som 

finner en skatt i en åker (vis frem skatten). Han syns skatten er så fin at han graver den ned igjen (dekk til 

skatten i åkeren). Så selger han alt han har og bruker pengene til å kjøpe åkeren – hvor skatten ligger 

nedgravd. Vis at mannen har gitt fra seg pengene sine, og står på åkeren han eier, med skatten i. 

 

Formidling med konkreter: Om du vil, be et av barna om ”å være Jesus”, bruk et sjal el. Til forkledning. Alle 

barna er folkemengden som ville høre på Jesus, og hva han skulle fortelle dem i dag. Jesus ville fortelle 

menneskene om hva himmelen er for noe. Vis frem ”skatten” du har med. I dag skal vi høre om når Jesus 

fortalte om en skatt/perle. Det var en gang en mann som gikk over en åker. Plutselig fant han en skatt 

gjemt der. (La gjerne et barn spille mannen, og finn frem en skatt som er gjemt på gulvet under et sjal som 

er ”åkeren”). Mannen syns det var den fineste skatten han noen gang hadde sett. Han tok alle tingene sine 

og solgte dem (Om du vil kan dette også illustreres). Alle pengene han fikk brukte han til å kjøpe åkeren 

med skatten i. Avslutt med at mannen står i åkeren ved skatten og er veldig fornøyd. 

Marker overgangen til refleksjonsdelen med å synge «Alle, alle vil vi ha med til himmelen». 

 

I dag har vi hørt Jesus fortelle oss om himmelen. I sangen synger vi at vi vil ha alle med til himmelen. Jesus 

forteller oss om himmelen i dag – men han forteller det gjennom fortellinger om ting som skjer på jorden – 

for at det skal bli lettere for oss å forstå. Ingen av oss har jo vært i himmelen – vi vet jo ikke hvordan det er. 

Det er utenfor jorden og livene våre – og da er det ikke så lett å se det for seg. Derfor sier Jesus at 

himmelen er sånn som han mannen som fant skatten i åkeren og gjorde alt for å beholde den. Himmelen er 

det største og beste som finnes – ingenting er mere verdt enn himmelen. Derfor vil vi også ha alle med til 

himmelen. 

Nå kan vi kjenne på hjertene våre, legg en hånd på hjertet. Nå kan vi late som at hjertene våre er som en 

åker og at vi har en skatt i hjertet. Den skatten vi har i hjertet vårt – det er Jesus. Den skatten er så fin og så 

fantastisk, at vi ikke kan la noe annet få plass i hjertet vårt enn denne skatten. Når Jesus er skatten i 

hjertene våre – da forstår vi også at himmelen er det beste stedet og vi håper at vi en gang når vi dør får 

komme til himmelen – alle sammen – og være med Jesus der. 
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Når vi har Jesus som skatten i hjertet vårt, hva betyr det? Jo, at vi prøver å gjøre sånn som vi tror at han vil 

at vi skal gjøre. At vi er gode med hverandre, at vi snakker med Gud, at vi ikke glemmer Jesus. Avslutt 

gjerne med å syne Alle, alle vil vi ha med. 

 

Sangforslag: 

Hvem er jungelens konge 

Alle, alle vil vi ha med i Min båt er så liten 

 

Avslutning: 

Vi avslutter med å synge en sang, f.eks. «Hvem er jungelens konge». Avslutt med Korsets tegn, før barna 

bes om å gå rolig tilbake til kirken. 

 


