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Ordets liturgi for barn 
Tidsramme: 20-25 minutter 

20. søndag i det alminnelige kirkeår – år A 

 

Evangelium: Matteus 15,21-28 

På den tid drog Jesus ned mot landet omkring Tyros og Sidon. Da var det en kananeerkvinne der fra 

egnen, som nærmet seg og ropte: «Herre, du Davids sønn, ha miskunn med meg! Min datter er så 

ille plaget av demoner!» Men han svarte henne ikke med et ord. Da gikk disiplene til ham og bad: 

«Bli ferdig med henne, for hun fortsetter å rope etter oss!» Men Jesus svarte: «Jeg er ikke sendt til 

andre enn Israels bortkomne får.» Da kom hun og kastet seg ned for ham, og gjentok: «Herre, hjelp 

meg.» Han svarte: «Det er ikke rett å ta maten fra barna og kaste den for hvalpene.» «Ja, men 

herre,» sa hun da, «selv hvalpene får spise de smulene som faller fra deres herres bord.» Da svarte 

Jesus henne: «Kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du vil.» Og datteren ble frisk i samme stund. 

 

Øvrige lesninger: Jesaja 56,1.6-7; Romerbrevet 11,13-15.29-32 

 

Refleksjon og hovedbudskap 

Dagens opplegg handler om Marias opptagelse i himmelen. Dette feirer vi 15. august og den regnes som 

den største Mariafesten. 

Maria får en helt spesiell rolle i frelseshistorien, fordi hun svarte ja til å være Guds mor. Maria er et forbilde 

på hvordan vi alle mennesker skal leve, gjennom sin lydighet og åpenhet mot Gud. Når kirken lærer oss at 

Maria ved sin død ble tatt opp i himmelen, er det et håp om den oppstandelsen vi alle skal få oppleve ved 

tidens slutt. Gjennom livet ble Maria forberedt på den rollen hun skulle få: å være mor for alle mennesker, 

og hun er nå hos Gud og går oss i forbønn med stor omsorg. 

 

Til fordypning: 

Om Marias opptagelse i himmelen: http://www.katolsk.no/biografier/historisk/aug15 

Forberedelser (dette må læreren ha gjort i stand på forhånd): 

Print ut vedlagte bilder av Marias opptagelse og kroning i himmelen (kan bli begrenset kvalitet på bildene 

når man skriver ut, bruk fargeprinter.). Har du en stor gruppe er det lurt å kopiere over på lysark (overhead) 

og bruke en overhead, hvis det går an å få tilgang på det. Du kan også finne kunstbøker med bilder av Maria 

på biblioteket. (De vedlagte bildene er funnet på nettsiden: wikimedia.org). 

Vi har pyntet et lite bord med hvit duk, løper med den liturgiske fargen grønn, to lys, bibel og krusifiks eller 

ikon. Vi har satt stolene i en halvsirkel rundt dette. 

 

Innledning/åpning 

Vi ønsker alle barna velkommen og tenner lysene mens vi synger «Jesus er kongen min» med bevegelser 

som passer. Kirken har for noen dager siden/skal om noen dager feire en stor fest. Den festen skal vi snakke 

om på søndagsskolen i dag. Det er festen for Marias opptagelse i himmelen. Vi feirer at da Maria døde, ble 
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hun løftet opp med kropp og sjel for å være sammen med Gud i himmelen.  Alle mennesker skal stå opp 

igjen med kroppen sin, og derfor kan vi glede oss til det når vi tenker på Maria. 

Gud viser oss hva som skal skje med alle en gang. Nå er Maria hos Gud, og hun ber for alle mennesker på 

jorden.   

 

Opplegg for formidling av bibelteksten 

Bruk bildene vedlagt, eller bruk en kunstbok (lån på bibliotek) og finn bilder med lignende motiver. 

 

Vis et bilde om gangen for barna, mens du forteller om Marias opptagelse. Vi forklarer at slik har 

kunstneren sett det for seg. La barna spørre om ting de ser på bildet. Snakk om fargene, hvem personene 

er, hva vi tror personene på bildet tenker og opplever. Sammenlign de tre bildene, hva var forskjellig? 

 

Bilde 1: (Mateo Cerezo d.j, Prado Museum) Noen av disiplene ser ned i graven, noen har oppdaget hva som 

skjer, det ligger blomster på graven, vi ser bare hodene til englene, blå kappe til Maria) 

Bilde 2: (Francesco Solimena, Italia) Her ser vi også Faderen avbildet som en gammel mann og sønnen og 

DHÅ som en due. Englene løfter Maria opp, også her er gravfølget forvirret, de ser ned i graven, slår ut med 

hendene, en tilber, noen snakker med hverandre. Jesus holder fram kronen for å krone Maria til 

himmeldronning. 

Bilde 3: (Peter Paul Rubens) Her er kroningen av Maria avbildet, ganske likt symbolikk som i bilde nr 2. 

Faderen står med jordkloden under seg, som skaper. Jesus har martyrfargen rød på seg, og Maria er kledt i 

blått, som viser hennes tilhørighet til himmelen. Maria kalles også himmeldronningen, derfor har hun 

krone. 

Bilde 1:     Bilde 2:    Bilde 3: 

 

Refleksjon med barna til slutt: Maria viser oss gjennom hvordan hun levde hvordan vi kan elske Gud med 

alt vi er: Måten hun tok imot Guds oppdrag, hvordan hun levde med Jesus og lyttet til ham, hvordan hun 

ble forberedt på lidelsen, at hun stod sammen med ham liketil døden. Hennes opptagelse til himmelen er 

også et bilde på hvordan Gud vil ta alle troende opp til seg ved tidens slutt. 

 

Bruk resten av tiden til å lære barna en sang om Maria. «I Nasaret satt der en jomfru så skjønn», nr. 582 i 

Lov Herren, er lett å lære. 
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Lederen synger foran på hvert vers (evt. de store barna som kan lese), og barna synger omkvedet: Ave, ave, 

ave Maria! 

Denne sangen har ti korte vers som handler om Marias liv. I vers åtte synger vi om det vi har hørt i dag: 

Hos Kristus hun troner med sjel og med kropp, til himmelens ære ble hun løftet opp. 

 

Sangforslag 

Jesus er kongen min, nr. 197 i Adoremus (NUK, 2008) 

I Nasaret satt der en jomfru så skjønn, nr. 582 i Lov Herren (St. Olav forlag, 2000) 

 

Andre punkter som kan tas med 

Barna kan få tegne et bilde inspirert av de maleriene de har sett. (Beregn minst 10 minutter til dette i så 

fall). 

 

Avslutning 

Vi står i ring, ber velsignelsen og Hill deg, Maria og går rolig tilbake til kirken. 

 

 


