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Ordets liturgi for barn 
Tidsramme: 20-25 minutter 

 

2. SØNDAG I ADVENT – ÅR A 

 

Evangelium: Matteus 3,1-12 

I de dager trådte Johannes Døperen frem med sin forkynnelse, i Judeas ødemarker. Han sa: «Vend 

om, for himlenes rike er nær! – Det er om ham det tales hos profeten Jesaja, der det heter: 'En røst 

roper i ødemarken: Gjør veien klar for Herren, jevn stiene ut for ham!'» Johannes hadde en 

kledning av kamelhår og et lærbelte om livet; han levde av gresshopper og vill honning. Folk fra 

Jerusalem, fra hele Judea og hele landet langs Jordan kom ut til ham. De bekjente sine synder, og 

han døpte dem i Jordan. Men da han la merke til at det var mange fariseere og saddukeere som 

også kom for å bli døpt, sa han til dem: «Ormeyngel! Hvem har varslet dere om å flykte fra den 

kommende straff? Så bær nå en frukt som viser at omvendelsen er noe verd! Og innbill dere ikke at 

det er nok å si: 'Vi har Abraham til far!' For det sier jeg dere, at selv disse stenene kunne Gud vekke 

til live og gjøre til Abrahams barn. Øksen ligger alt klar ved roten av trærne; og hvert tre som ikke 

bærer god frukt, skal bli hugget ned og kastet på ilden. Jeg døper dere med vann, som tegn på 

omvendelse; men han som kommer etter meg, er mektigere enn jeg – ham er jeg ikke engang 

verdig til å bære sandalene for. Og han skal døpe dere i Hellig Ånd og i ild. Han kommer med 

kasteskovlen i sin hånd, og renser treskeplassen fra ende til annen. Så skal han samle hveten inn i 

kornboden, men agnene skal han la brenne i en ild som aldri går ut.» 

 

Øvrige lesninger: Jesaja 11,1-10; Paulus' brev til romerne 15,4-9 

 

REFLEKSJON OG HOVEDBUDSKAP 

HÅP OG FRED, VANN SOM ET SYMBOLSK TEGN 

 

I dagens første lesning tegner Jesaja et håp for fremtiden., « .. og hans bolig skal være full av herlighet». I 

hallelujaverset heter det, «Alt som lever skal få se Guds frelse». I salme 72 står det, «I de dager skal rettferd 

blomstre og fred skal råde til evig tid». Her tegnes det et stort håp for fremtiden, et liv i fred, med 

hverandre og med Gud.  

Igjen er vi på en pilegrimsreise, på vei mot målet. «Gjør veien klar for Herren, jevn stiene ut for ham», står 

det i dagens evangelium. Både Jesaja og Johannes vil at vi skal vende om og forberede oss på Herrens 

komme. La oss være ekstra flinke til det i denne tiden vi nå er inne i, la det være en tid for bønn og 

ettertanke. 

Men målet må være at det ikke bare skal gjelde i adventstiden. Vi skal leve hele vårt liv med dette for øye. 

Som vi hørte i evangeliet 1. søndag i advent: «Menneskesønnen kan komme i det øyeblikk dere minst 

venter det». Måtte dette ikke virke til å skremme oss, men til å motivere oss til alltid å leve i Herrens 

nærhet. Han er jo nær oss likevel – det er bare vi som er langt borte fra ham innimellom. 
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TIL FORDYPNING: 

Den katolske kirkes katekisme om advent: § 524, §1095. Om liturgisk tid: § 1163 og utover. 

Katolsk.no om det liturgiske året og adventstiden: http://www.katolsk.no/praksis/syklus/artikler  

Bønnebok for Den katolske kirke: adventsandakt og -meditasjon s. 98 og utover 

 

Dette må du ha gjort klar på forhånd: 

Et bord med hvit duk, lilla adventsløper, adventslysestake med tre lilla lys og ett rosa lys til 3. søndag i 

advent (evt. bare fire lilla lys), og evt. en liten krybbe med halm i (men uten Jesusbarn),dersom dere hadde 

det sist gang. 

Hvis man ønsker, kan man også ha med en skål med honning og (et bilde av) en gresshoppe. Eventuelt kan 

du ta med et bilde av døperen Johannes. 

For flanellograf: Johannes og folkemengde. Gresshoppe og skål med honning. Ødemark-bakgrunn. 

 

1. Innledning/åpning: 

Gjør korsets tegn, ønsk alle velkommen og tenn to adventslys. Syng to vers av «Tenn lys», «Nå tenner vi det 

første lys» eller «Nå tenner vi vår adventskrans». 

Innled så med å fortelle barna at det nå er adventstid og at vi bruker denne tiden til å forberede oss til 

feiringen av Jesu fødsel og på at Jesus snart skal komme tilbake.  Minn barna på at det var tema for forrige 

gang dere møttes. 

Si så at dere i dag skal få høre om en mann som heter Johannes. Han hjalp menneskene til å forberede seg 

til å møte Jesus. Vis barna bildet av Johannes, honningen og gresshoppen. Spør dem om de lurer på hvorfor 

det står der. Si at de skal få høre om det om et øyeblikk, men at dere først skal forberede tankene, munnen 

og hjertet på å høre evangeliet. 

Syng et kort hallelujavers, og kors dere på panne, munn og hjerte. Les kun første del av evangeliet, fram til 

at det står at Johannes døpte i Jordan. 

Avslutning av lesningen:  Leder: Slik lyder Herrens ord. 

    Alle: Lovet være du Kristus. 

 

2. Opplegg for formidling av bibelteksten 

Snakk med barna om det de ser på flanellografen, evt. bildet. Bruk disse eller lignende ord: 

Her ser dere en mann som heter Johannes. Han er slektningen til Jesus. Kanskje noen av dere husker når 

Maria var gravid med Jesus og besøkte sin slektning Elisabeth som også hadde baby i magen? Det var 

Johannes som lå inni magen til Elisabeth den gangen og hoppet av fryd da Maria kom. Nå har Johannes blitt 

voksen og han har fått en oppgave fra Gud. Han skal forberede menneskene på at de skal bli kjent med 

Jesus, Guds sønn. 

 

Og vet dere hvordan han gjør det? 

 

http://www.katolsk.no/praksis/syklus/artikler
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Han reiser ut i ørkenen. Han bor der ute helt for seg selv og spiser det han finner: Honning og gresshopper 

(sett på honning og gresshoppe på flanellografen, eller vis det konkret). Og han har rare klær: Han går med 

en kjortel laget av kamelhår, og har et lærbelte om livet. Johannes faster og ber. Men menneskene vil 

gjerne høre hva han har å si, og de går langt ut i ødemarken for å møte ham (legg på folkemengden). Og 

han sier til menneskene at de må begynne et nytt og bedre liv, de må leve slik Gud vil! Og menneskene blir 

døpt av Johannes i elven for å vise for alle at de begynner et nytt liv. Johannes sier: «Jeg døper dere med 

vann, som tegn på omvendelse; men han som kommer etter meg, er mektigere enn jeg – ham er jeg ikke 

engang verdig til å bære sandalene for. Og han skal døpe dere i Hellig Ånd og i ild.» 

Skjønte dere hvem det var som Johannes snakket om her? Det er Jesus, og Johannes vet at han er Guds 

Sønn og skal døpe i Hellig Ånd og ild. 

Også vi kan forberede oss på å møte Jesus, ved å lytte til det Johannes sier. Han sier, «Vend om!» Det betyr 

«Snu! Gå en annen vei.» Vi mennesker glemmer å gjøre Guds vilje, og vil heller følge vår egen vilje, og da 

snur vi oss vekk fra Guds vei (vis med kroppen at du snur deg sakte i en annen retning: «Jeg vil heller gå den 

veien!»). Men hver dag har vi en ny sjanse til å snu oss tilbake til Guds vei og bestemme oss for å være Guds 

venn. 

Skal alle prøve å snu en gang? (Alle barna får snu seg bort, og når du roper «Vend om!» så snur alle seg i 

retning av bordet med adventslysene). Hver dag ber Gud oss om å vende om til ham, og gå den gode vei 

sammen med ham. Da er det lettere for oss å snakke sammen i stedet for å krangle, og det er lettere å dele 

med hverandre og tenke på andre. Alt dette viser Gud oss når vi går på hans vei! 

Avslutt med å synge «Herren kommer» med bevegelser eller en annen adventssang, evt. «Rydd vei for 

Herrens komme!» Lederen synger hver strofe fra salmen først, og barna hermer! 

 

Sangforslag 

Nå tenner vi det første lys, nr. 234 i Adoremus (NUK, 2008) 

Herren kommer, nr. 158 i Adoremus 

Tenn lys, nr. 9 i Barnesalmeboka (Verbum forlag, 1999) 

Nå tenner vi vår adventskrans, nr. 8 i Barnesalmeboka 

Kom konge, kom i morgenglans, nr. 362 i Lov Herren (St. Olav forlag, 2000) 

 

Andre punkter som kan tas med 

Barna kan få tegne Johannes Døperen med kamelhårskappe og gresshopper og honning. De kan også evt. 

fargelegge en av disse strektegningene av Johannes døperen: http://www.supercoloring.com/coloring-

pages/christianity-bible/john-the-baptist  

NUKs og Caritas' adventsaksjon. Gå inn på www.nuk.no og www.caritas.no for mer informasjon om årets 

prosjekt. 

 

Avslutning 

Vi holder hverandre i hendene og lederen ber: «Kjære Gud, vi takker deg for Johannes døperens ord til oss. 

Hjelp oss til å leve etter din vilje. Du trenger alle slags mennesker, store og små, unge og gamle, til å hjelpe 

deg. Vis oss hvordan vi kan dele din kjærlighet med alle vi kjenner, og alle vi møter og alle som lider.   I 

Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Amen.» Gå i fellesskap rolig tilbake til kirken.  

http://www.supercoloring.com/coloring-pages/christianity-bible/john-the-baptist
http://www.supercoloring.com/coloring-pages/christianity-bible/john-the-baptist
http://www.nuk.no/
http://www.caritas.no/

