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Ordets liturgi for barn 
Tidsramme: 20-25 minutter 

2. søndag i det alminnelige kirkeår – år A 

 

Evangelium: Johannes 1,29-34 

På den tid ser Johannes Jesus komme mot seg, og sier: «Se, der er Guds lam, han som tar bort 

verdens synd. Om ham var det jeg sa: 'Etter meg kommer en mann som er gått meg forbi, fordi han 

var før meg.' Jeg kjente ham heller ikke. Men det er for at han skulle åpenbares for Israel jeg er 

kommet og døper med vann.» Og Johannes vitnet: «Jeg har sett Ånden stige ned over ham som en 

due fra himmelen, og bli over ham. Nei, jeg kjente ham ikke; men han som sendte meg for å døpe 

med vann, han sa til meg: ' Den du ser Ånden stige ned over og bli hos, han er det som skal døpe 

med Den Hellige Ånd.' Ja, jeg har sett det, og dette er mitt vitnesbyrd: Det er han som er Guds 

Utvalgte.» 

 

Øvrige lesninger: Jesaja 49,3.5-6; 1. Korinterbrev 1,1-3 

 

Refleksjon og hovedbudskap 

Dagens evangelium handler om å gjenkjenne Jesus som Guds Sønn, som Guds lam som tar bort verdens 

synder. Johannes gjenkjente Jesus som Guds utvalgte. Sammen med barna kan vi tenke på at det må ha 

vært litt vanskelig å vite hvem Jesus var, han var jo også en vanlig mann. Men Johannes kjente ham igjen 

som Guds Sønn. Ordene Guds lam som tar bort verdens synder minner oss om at Jesus gav sitt liv for oss. 

Samtidig er det et fint utgangspunkt for en kobling til liturgien og Guds lam som synges i messen. 

 

Hovedbudskapet til oss blir å gjenkjenne Jesus som Guds Sønn og Guds lam. 

 

Til fordypning 

YOUCAT om Jesus som Guds Sønn: § 74 

YOUCAT om Jesu dåp: § 87 

Den katolske kirkes katekisme om Guds lam: § 608 

Biografi om Johannes døperen: http://www.katolsk.no/biografier/historisk/doeperen  

Les hele dagens evangelium langsomt og i stillhet med ettertanke: se for deg landskapet, lydene, 

menneskene og det som skjer. Tenk deg selv inn i situasjonen ved å sette deg inn i de ulike personenes 

perspektiver: hvilke tanker kommer til deg? 

 

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 et bilde eller en figur av en due og et lam (en figur, kosedyr eller 

bilde). Lær deg selv sangen «Bli kjent med Jesus» (nr. 82 i Adoremus). 
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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 «Bli kjent med Jesus» eller en annen sang. 

Vi forbereder oss på å høre evangeliet og tegner korstegnet på panne, munn og hjerte, mens vi sier: Ære 

være deg, Herre. Les deretter kun første setning av dagens evangelium: 

På den tid ser Johannes Jesus komme mot seg, og sier: «Se, der er Guds lam, han som tar bort verdens 

synd. 

Slik lyder Herrens ord. 

Alle: Lovet være du Kristus. 

 

Opplegg for formidling av bibelteksten 

Vi begynner formidlingen av dagens tekst med å snakke om å kjenne noen igjen. Beskriv noen av barna ut 

ifra klesfarger og hårfarge, og få resten av barna til å peke ut hvilket barn du beskrev. Se om dette er lett 

eller vanskelig. Kanskje noen av barna har noen erfaringer med å kjenne noen igjen. 

Vi minner barna om Johannes døperen. Er det noen som husker hvem det var? Han var sønnen til Elisabeth, 

han spiste honning og gresshopper i ødemarken, han fikk i oppgave å døpe med vann – før Jesus kom. 

Johannes fikk vite at Jesus – Guds Sønn – var den som en due kom til å stige ned over når han ble døpt. Vis 

frem duen som du har med, og spør om barna husker fortellingen fra forrige søndag. Duen var Den Hellige 

Ånd – og det var sånn Johannes kjente igjen Jesus. Neste gang Johannes så Jesus, sa han: ”Se der er Guds 

lam, han som tar bort verdens synder”. 

Dramatiser gjerne dette ved hjelp av barna. 

Gjenta rolig etterpå: «Se, der er Guds lam, han som tar bort verdens synder» 

Ta fram et lite lam, og sett lammet på bordet. 

Snakk med barna med disse eller lignende ord: 

Kjenner dere igjen disse ordene? Hvor har vi hørt dem før? (Presten sier dem i messen, og hele menigheten 

synger dem). Hva tror dere de betyr? 

I veldig gamle dager måtte et lam dø for at man skulle bli tilgitt alt det gale man hadde gjort. Johannes sier 

at Jesus er som et slikt lam som måtte dø. (På korset). 

Oppgave: når dere kommer inn i messen igjen, forsøk å legge merke til når presten (og menigheten) sier de 

ordene. (NB. Flere steder synger man messeleddene på latin, og Agnus Dei er ikke lite lett for barna å 

assosiere til. Men like etter at menigheten har sunget Agnus Dei, sier presten «Se Guds lam, se han som tar 

bort verdens synder. Salige de som er kalt til Lammets bord») 

Vis barna et ark med en tegning av et lam og spør dem hva det er? «Et lam?» Si videre: «Ja, det er både 

riktig og feil. Det er et lam, men det er også riktig å si at det er et ark med en tegning av et lam.» Ta frem et 

lam, for eksempel et kosedyr, og si: «Er dett et ordentlig lam da? Ja og nei.» Snakk videre om at vi noen 

ganger har bilder for å forklare nærmere hva noe er. Det kalles et symbol. Barna kan gjerne gjenta ordet: 

symbol. Ofte forklarer symboler mer og bedre enn mange ord klarer å gjøre. 
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Se nedenfor: På Google kan man finne frem til og laste ned ulike tegninger av symboler (se under); kors, 

fisk, flammer, Guds øye, Guds lam, due, et kristogram osv. Tegn tre skyer på et ark og skriv: «Gud» i den 

ene, «Jesus» i den andre og «Den Hellige Ånd» i den tredje. Sett skyene opp på en korktavle eller for 

eksempel flanellografen. Del ut de ulike symbolene til barna og la ett og ett barn komme frem og plassere 

symbolet under den skyen de tror det hører hjemme. Samtal om dette underveis og avslutt med å gjenta at 

symboler er bilder av noe som vil fortelle oss noe om den eller det det er symbol på 

 

Sangforslag 

Bli kjent med Jesus, nr. 113 i Adoremus (NUK, 2008). 

Jesus er kongen min, nr. 197 i Adoremus 

Jesus kom inn, s.16 i Min båt er så liten 

 

Andre punkter som kan tas med 

Lær barna sangen «Bli kjent med Jesus» 

 

Samtale:  

Hvordan kan vi kjenne igjen Jesus? Hvordan kan vi bli kjent med Jesus? La barna svare. Prøv å få frem ulike 

måter å kjenne igjen Jesus på – både blant dem som levde på Jesu tid (f.eks. når Jesus gjorde vann til vin i 

bryllupet i Kana, eller når han gikk på vannet, eller når han døde på korset og stod opp igjen), men også i 

dag. Kan vi kjenne igjen Jesus i andre mennesker? Jesus sier at vi skal gjenkjenne ham i alle våre 

medmennesker, men hvordan kan vi gjøre det? Og hvordan kan vi bli kjent med personen Jesus egentlig? La 

barna svare, f.eks. ved å gå i kirken, å høre om Jesus, lese i Bibelen, snakke med andre som kan fortelle oss 

om Jesus, ved å synge... 

 

Avslutning 

Stå sammen i ring og hold hverandres hender. Avslutt med å be velsignelsen sammen: «Velsign oss Gud 

Fader, velsign oss Guds Sønn, velsign oss Gud du Hellige Ånd.» 

 

Gå rolig tilbake til kirken.  


