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Ordets liturgi for barn 
Tidsramme: 20-25 minutter 

5. søndag i fastetiden år A 

 

Evangelium: Joh 11,1-45 (kortere: Joh 11,3-7.17.20-27.33b-45)  

Kortere form: På den tid sendte Lasarus´ søstre bud etter Jesus og lot si: «Herre, din venn er syk.» 

Da Jesus hørte det, sa han: «Denne sykdommen ender ikke med døden, men med å fremme Guds 

ære; for gjennom den skal guddomsglansen skinne om Guds Sønn.» Jesus holdt meget av både 

Marta og hennes søster og Lasarus. Etter at han hadde hørt om sykdommen, ble han værende hvor 

han var i to dager til; først da sa han til disiplene: «La oss gå tilbake til Judea.» Da Jesus kom frem, 

fant han at Lasarus allerede hadde ligget fire dager i graven. Da Marta hørte at Jesus nærmet seg, 

gikk hun ham i møte; Maria satt hjemme i huset. Og så sier Marta til Jesus: «Herre, dersom du 

hadde vært her, da ville min bror ikke vært død! – Men fremdeles vet jeg, at alt du ber Gud om, det 

gir han deg…» Jesus svarer: «Din bror skal oppstå.» Og Marta sier: «Jeg vet at han skal oppstå: Ved 

oppstandelsen på den ytterste dag.» Jesus svarer på ny: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som 

tror på meg, skal leve, om han enn er død. Og enhver som lever og tror på meg, skal aldri i evighet 

dø. Tror du dette?» Hun sier: «Ja, Herre; jeg er fullt forvisset om at du er Messias, Guds Sønn, han 

som skulle komme til verden.» Beveget og rystet i sin sjels innerste spurte han da: «Hvor har dere 

lagt ham?» De svarer: «Kom skal du se, Herre.» Jesus gråt. Og jødene sa: «Se hvor han holdt av 

ham!» Men noen av dem sa også: «Han som åpnet den blindes øyne, kunne han ikke gjort slik at 

denne mannen ikke døde?» Atter heftig beveget kommer da Jesus frem til graven. Det var en 

hulegrav, med en stor sten over. Jesus sier: «Ta stenen bort!» Marta, den dødes søster, innvender: 

«Herre, han stinker sikkert allerede; det er nå alt på fjerde dagen.» Men Jesus svarer: «Sa jeg deg 

ikke, at dersom du tror, skal du få se Guds herlighet lyse?» De tok da stenen vekk. Og Jesus vendte 

sitt blikk mot det høye, og sa: «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste at du alltid hører 

meg; men dette sier jeg, for at hele denne mengden som står her omkring, skal tro at du har sendt 

meg.» Og som han hadde sagt dette, ropte han med kraftig stemme: «Lasarus, kom ut!» Da kom 

den døde ut, med hender og føtter omviklet av linnetstrimler, og med en svetteduk bundet over 

ansiktet. Jesus sier til dem: «Hjelp ham løs, og la ham gå.» Mange av jødene som var kommet ut til 

Maria og hadde sett hva han gjorde, kom da til troen på ham. 

Øvrige lesninger: Esek 37,12b-14; Rom 8,8-11  

 

Refleksjon og hovedbudskap: 

Døden er inngangen til evig liv. Historien om Lasarus forteller oss at Gud er mektigere enn døden, samtidig 

som det er et forvarsel om det som Jesus skal gjennomgå, hans død og oppstandelse. Ved sin død frelste 

Jesus menneskene fra synd og skyld, og nytt liv i frihet fra synd kunne begynne. Akkurat som frøet i jorden, 

der nytt liv kommer ut av jordens mørke og strekker seg mot himmelen. 

 

Til fordypning:  

Om den Hellige Lasarus: http://www.katolsk.no/biografier/historisk/lasarus  

Læren om Jesu død og oppstandelse: KKK 653-54 

Læren om de dødes oppstandelse: KKK 994 

http://www.katolsk.no/biografier/historisk/lasarus
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Forberedelser (dette må læreren ha gjort i stand på forhånd):  

Ta med frø, nøtter, erter, blomsterløk, potet, eller lignende. 

Legg frem et krusifiks. 

Fastebord: Noen beger med våt bomull og karsefrø er gjort klar uken i forveien, slik at frøet allerede er 

spiret. (se 1.søndag i fastetiden for mer informasjon om fastebordet) 

OBS: Det er også et opplegg for faste i år C (se opplegg og vedlegg på katekese.no under år C) der man lager 

en fastevei med steiner. Noen menigheter velger å bruke dette hvert år, og har fasteveien liggende ferdig 

opptegnet på pappark. 

 

Innledning/åpning 

Vi ønsker alle velkommen og gjør korsets tegn. Bibelen ligger fremme og et lys er tent, duken er fiolett.Vi 

minner om at fiolett er fastetidens farge, og at fasten er påskens forberedelsestid. 

 

Sang; “Vi tar hverandres hender ….” (Barnesalmeboka, nr 192)  

 “Her er mitt øre jeg fikk for å høre …..” (Barnesalmeboka, nr 171) 

 

 

Opplegg for formidling av bibelteksten: 

Vi tegner kors på panne, munn og hjerte mens barna sier henholdsvis: "tenke og forstå" (pannen) , "fortelle 

andre" (munnen)og "gjemme det i hjertet" (hjertet). De første gangene dette gjøres forklares dette, siden 

av og til. 

Gjenfortell historien om Lasarus. Bruk gjerne flanellograf, tavletegning eller enkel dramatisering mens du 

forteller. 

 

 

Tema: LIV.  

Lasarus navn betyr: "Gud er min hjelp" på norsk. Fikk Lasarus hjelp av Gud? Mange mennesker begynte å 

tro på Gud da de så at Jesus kunne gjøre Lasarus levende igjen. Jesus ville vise menneskene at han kan gi 

nytt liv til det som er dødt. Hvordan kan han gjøre det? Jo, fordi han er Guds sønn, og Gud er sterkere enn 

alt også døden. Kjenner barna til noen som er døde? Snakk med dem om at de nå har fått nytt liv hos Gud i 

himmelen. 

Senere i påsken skal vi høre fortellingen om da Jesus selv døde. Er det noen som husker hva som skjedde 

etter det? Jesus ble også levende igjen. Når Jesus døde sa han at han skulle frelse menneskene fra synd. Alt 

det gale menneskene gjorde, og det vi gjør i dag, ville han ta skylden for. Det betyr at vi kan glemme alt det 

gale og legge det bak oss, vi får en ny sjanse, en ny start, et nytt liv. Vi blir som en plante som vokser ut av 

frøet i den mørke jorden, strekker seg mot himmelen og føler seg glad og fri i solen! Etterpå skal vi leke at vi 

er sånne frø som blir til planter. 
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Sangforslag: 

På Golgata stod det et kors 

"Alltid freidig når du går"  Barnesalmeboka 162 

"De trodde at Jesus var borte"   Adoremus 93 

  

Andre punkter som kan tas med: 

• Vis frem frøene og fortell om hvert av dem, hva de blir til hvis man legger dem i jorden og gir dem 

vann og lys. "Frøet ligger i jorden og venter. Så åpner det seg og en spire som så vidt våger å titte 

frem. Den strekker seg ut av jorden og opp mot lyset og solen som smiler ned til den. Spiren blir til en 

plante som vokser mot himmelen, klar til å forvandles til en vakker blomst. Blomstene er oss, vi er 

blomster i Guds hage, vi stoler på ham, Herre over liv og død." 

• Dramatiser med barna: La dem krølle seg sammen som små frø under jorden og strekke seg mer og 

mer ut når "plantene" vokser. Bruk gjerne beskrivelsen i avsnittet over i dramatiseringen. 

• Vis frem krusifikset. Fortell om at det både minner oss om at Jesus døde på korset, men at det også 

er et tegn på håp for oss kristne fordi vi vet at Jesus stod opp igjen og frelste menneskene fra synd. 

• Fastebord. Barna får sette begrene med spirer på fastebordet. Telysene tennes. Nå har ørkenen blitt 

til en hage. 

 

Avslutning: 

Gud, mange mennesker begynte å tro på Gud da de så at Jesus kunne gjøre Lasarus levende igjen. Vi ber for 

alle dem som ennå ikke tror på Gud. Amen. 

 

 


