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Ordets liturgi for barn 
Tidsramme: 20-25 minutter 

3. SØNDAG I ADVENT – ÅR A 

 

Evangelium: Matteus 11,2-11 

På den tid hadde Johannes i fengslet hørt om hva Kristus gjorde; og gjennom sin e disipler sendte 

han bud for å spørre: «Er du den som skal komme? Eller skal vi vente en annen?» Jesus svarte dem: 

«Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser: Blinde ser og lamme går, spedalske blir renset og 

døve får høre, døde oppstår, og Det Glade Budskap forkynnes for de fattige. Og: Salig er den mann 

som ikke lar seg rokke i sin tillit til meg.» Mens utsendingene gav seg på tilbakeveien, begynte Jesus 

å tale til folket om Johannes: «Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier for vinden? 

Nei. Man hva var det da dere gikk ut for å se? En mann kledd i fine klær? Heller ikke: De som bærer 

fine klær, de ferdes på kongenes slott. Så hvorfor gikk dere da dit ut? For å se en profet? Ja, sier jeg, 

og noe mer enn en profet. For det er om ham det står skrevet: 'Se, jeg sender mitt sendebud foran 

deg, han skal rydde den vei du skal gå.' Og det sier jeg dere: Blant alle dem som er født av en 

kvinne, er det ikke stått frem noen større enn Johannes Døperen. Men i himlenes rike er selv den 

minste større enn han.»  

 

Øvrige lesninger: Jesaja 35,1-6a.10; Jakobs brev 5,7-10 

 

Refleksjon og hovedbudskap 

Glede – gledens søndag. Rorate, som synges gjennom adventstiden og som gir navnet til denne tredje 

søndagen i advent, er latin og betyr gled dere. Også i dagens evangelium hører vi om Johannes, men denne 

gang er det Jesu omtale av ham. Det handler om Johannes som profet, som det sendebudet som rydder 

veien vi skal gå. Jesus kaller ham til og med den største «som er født av en kvinne». 

Johannes levde som en gammeltestamentlig profet. Han levde ute i ørkenen, et liv i bot og bønn. Han fikk 

mange tilhengere, bl.a. Peter og Andreas. Han formante folk til bot og omvendelse, og døpte dem som et 

tegn på at de hadde fått sine synder tilgitt. Han pekte på Kristus som var midt iblant dem, og han sa: «Se 

der er Guds lam som bærer verdens synder», men han døpte også Jesus. 

 

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 denne tredje 

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

dere hadde det sist gang.  

Sett en halvsirkel av stoler klar for barna. 

http://www.katolsk.no/praksis/syklus/artikler
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Flanellograf: Gjerne to tavler: En med Johannes i fengsel, og en med Jesus som helbreder syke. 

Uten flanellograf: Bilder av Johannes og Jesus (ikoner eller fra barnebøker eller internett) eller bruk 

«levende statuer». Da bruker du barn som statister i fortellingen. Barna skal ikke si noe, men skal stå 

framme, gjerne med enkelt kostyme, og være de personene du forteller om. 

 

1. Innledning/åpning 

Gjør korsets tegn og ønsk alle velkommen. Snakk så med barna og spør dem om hvor mange dager det er 

igjen til jul. Tell dagene i fellesskap, og kom frem til at det nærmer seg og at man kjenner forventningene og 

kanskje gleder seg. 

Fortell så at dere i dag skal tenne det rosa lyset, det tredje lyset. Spør om noen vet hvorfor det har fått den 

rosa fargen? Hva er fargen til adventstiden (lilla)? Hva er fargen til juletiden (ikke rød, men hvit)? Hva skjer 

hvis man blander lilla og hvit (det blir nesten rosa)? Ellers i adventstiden snakker vi mest om at vi må vende 

om og at vi må forandre måten vi lever på og søke Gud. Da bruker vi lilla som er den fargen i kirkeåret som 

vitner om bot og omvendelse. 'Men i dag skal vi se framover og glede oss ekstra over det under som vi 

snart skal feire i den store julefesten. Litt av julens hvite festfarge er allerede blandet inn i adventstidens 

lilla botsfarge! 

Velg så ut tre store barn til å tenne hvert sitt lys mens dere synger tre vers av «Tenn lys», «Nå tenner vi det 

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

 

2. Opplegg for formidling av bibelteksten 

Snakk med barna om det dere ser på flanellografen, på bildet eller i de to levende statuene. Bruk følgende 

eller lignende ord: 

Forrige søndag hørte vi om Johannes i ødemarken som døpte menneskene og ropte «Vend om!» Det betyr 

«Snu om fra det gamle livet dere har levd!» I dag skal vi høre hva som skjedde en stund senere, da 

menneskene hadde fått møte Jesus og var blitt kjent med ham. Før vi hører dagens evangelium, forbereder 

vi oss ved å synge et kort hallelujavers, og korse oss på panne, munn og hjerte (mens vi sier «Å tenke på 

Guds ord, snakke om Guds ord, være glad i Guds ord.»). 

Vi leser første del av evangeliet. 

Lesningen avsluttes sli:   Leder: slik lyder Herrens ord. 

    Alle: Lovet være du Kristus. 

 

Her ser dere Johannes (vis enten på flanellograf eller som levende statue). Husker dere hva slags klær han 

brukte (kamelhårskappe)? Husker dere hva slags mat han spiste (honning og gresshopper)? Johannes var 

veldig modig og fortalte folk at de måtte forandre seg og begynne å tro på Gud. Han var så modig at han til 

og med sa til Herodes, som var kongen i landet, og til hans familie at de måtte forandre seg. Det likte ikke 

Herodes og derfor måtte Johannes i fengsel (sett Johannes i fengsel). 

Stakkars Johannes! Han hadde det ikke så lett. 

Men Jesus var ikke i fengsel, han reiste rundt i landet og fortalte den gode nyheten om at Gud elsker oss, og 

han gjorde mange syke friske (vis Jesus som helbreder noen syke. Jesus er sammen med disiplene sine). 
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Johannes trengte nok oppmuntring der han var alene i fengselet, så han ba noen venner gå til Jesus og 

spørre om det virkelig var han som var frelseren. Kanskje det var vanskeligere å tro på Jesus i fengselet, så 

Johannes trengte å høre Jesu egne ord (la en person bevege seg fra Johannes til Jesus). Her ser dere vennen 

til Johannes, og han spør Jesus: «Er du den som skal komme? Eller skal vi vente på en annen?» 

Og vet dere hva Jesus svarte? «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser: Blinde ser og lamme går, 

spedalske blir renset og døve får høre, døde oppstår, og Det Glade Budskap forkynnes for de fattige. Og: 

Salig er den mann som ikke lar seg rokke i sin tillit til meg.» 

Vennen til Johannes løper tilbake til fengselet for å fortelle akkurat det Jesus sa, og da kan vi tenke oss at 

Johannes ble oppmuntret! Store under skjedde og Jesus var virkelig Guds sønn! 

Da sa Jesus til folkemengden som var der at Johannes var den største blant menneskene! Hva mente han 

med det, tror dere? 

Jesus kom med et gledesbudskap til de fattige, og det skal vi lytte til i dag også! Jesu s kom ikke i fine klær 

for å besøke de rike. Nei, han kom til en helt vanlig familie og ble født i en enkel stall. Han fikk ikke en gang 

en fin seng å ligge i, men en krybbe med halm i. Han levde et enkelt liv til han ble voksen. Han gikk i vanlige 

klær og spiste vanlig hverdagskost. Kanskje dette var for å vise at overfor Gud er vi alle like. Han gjør ikke 

forskjell, han bryr seg om alle mennesker, særlig de som har det vondt, eller er fattige. 

 

Avslutt med å synge sammen: Herren kommer! (en skikkelig gledesdans på denne roratesøndagen) eller 

Kom, konge kom i morgenglans!). Syng foran på hver av strofene, og la barna gjenta etter deg. 

 

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 

Siden dette skal være en gledens søndag, kan det være fint å ha med en lek: La alle stå i en sirkel og forklar 

at dere nå skal ha en mime-lek uten lyd. Gi barna oppgaver som de skal mime til. (Viktig: De skal være mest 

mulig i ro og ikke bevege seg når de har funnet sin stilling). 

Kan du vise meg et: 

• sint ansikt 

• glad ansikt 

• trist ansikt 

• redd ansikt 

• overrasket ansikt 

• et ansikt fullt av kjærlighet! 
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Bruk god tid mellom hver oppgave, så alle kan få tid til å se på hverandre. 

 

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: «Gud, du elsker oss, vi takker deg for det. Du sendte Jesus til 

oss, vi takker deg for det. For en fantastisk julegave vi skal få, vi takker deg for det. I Faderens og Sønnens 

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

 

http://www.nuk.no/
http://www.caritas.no/

