Ordets liturgi for barn
Tidsramme: 20-25 minutter

7. søndag i påsketiden år A

Evangelium: Joh 17,1-11a
På den tid løftet Jesus blikket mot himmelen og sa: «Far, timen er kommet. La herligheten lyse om
din Sønn, for at din Sønn kan kaste glans over deg: Du har gjort ham til Herre over hele
menneskeslekten, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Og det evige liv, det er
å kjenne deg, den ene, sanne Gud og Ham du har utsendt, Jesus Kristus. Jeg har kastet glans over
deg på jorden, ved å fullføre det verk du gav meg å gjøre. Så gi meg nå, Far, den herlighet hos deg,
som jeg hadde før verden var til! Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du tok ut fra verden
og gav meg. De var dine, og du har gitt dem til meg; og ditt bud har de holdt. Nå vet de at alt du har
gitt meg, virkelig er fra deg. Jeg har gitt videre til dem alt hva du har sagt meg, og de har tatt imot
det. Og de har erkjent for visst at jeg er kommet fra deg, de har trodd at du har utsendt meg. For
dem ber jeg – ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, fordi de er dine. Alt mitt er ditt,
som ditt er mitt, og min herlighet lyser i dem. Nå er jeg ikke lenger i verden, men de er i verden; jeg
er på vei til deg.»

Øvrige lesninger: Apg 1,12-14; 1 Pet 4,13-16

Refleksjon og hovedbudskap
Dagens evangelium er del av avskjedsbønnen Jesu til Faderen hvor han ber for menigheten for å styrke den
for tiden etter påske. Jesus har fullført sin sendelse og åpenbarte Faderen, nå skal Han dra tilbake til
Faderen, hvor Han har vært før verden ble til. Første lesning fortsetter beretningen fra Apostlenes
gjerninger etter himmelfart: Menigheten er samlet i bønn. Dette er siste søndag før pinse, en viktig dag for
Kirkens første tid. For barna fokuserer vi derfor på aspektet av fellesskap og det å være Kirke og bruker og
introduserer allerede duen som symbol for Den hellige Ånd.

Til fordypning
Kristi himmelfart: http://www.katolsk.no/biografier/historisk/himmelfa
Pinse: http://www.katolsk.no/biografier/historisk/pinse

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

Forstørre og Skrive ut bilder som er vedlagt

•

Ta med ca. 8 lekefigurer (duplomenn – og damer, små dukker etc.) som kan være disipler.

•

Kopier bilder til fargelegging, fargeblyanter

•

Vi setter stolene i en halvsirkel rundt et lite bord dekket med hvit duk, løper i den liturgiske fargen
hvit/gull og lys, Bibel og krusifiks/ikon.
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Innledning/åpning
Vi ønsker velkommen og korsets tegn. Vi tenner lys.
Spør barna. Hvorfor er dere her i kirken i dag? (For å be, synge, snakke med Gud, være sammen med andre,
lære om Jesus). Det sammen gjorde disiplene til Jesus for over 2000 år siden.
Sang: Vi tar hverandres hender (Adoremus 283)

Opplegg for formidling av bibelteksten
Disiplene hadde opplevd veldig mye: Husker dere at de så at Jesus døde? Og så opplevde de at han ikke ble
i graven, men at han sto opp fra de døde? Jesus viste seg for dem mange ganger og de ble veldig glade
igjen. Men de merket at Jesus var blitt annerledes og de forsto at han ikke kunne være hos dem på samme
måte som før. Så en dag så de at han ble løftet opp i himmelen og de ikke kunne se ham mer, men Jesus
hadde sagt at han skal være med dem allikevel. Det var det vi feiret for noen dager siden: At Jesus gikk opp
til sin Far i himmelen.
(Legg et bilde av himmel i midten). Nå er Jesus hos sin Far i himmelen. Disiplene kan ikke se ham lenger. Og
hva gjør så disiplene hans? Er de helt alene nå? (Sett figurene rundt omkring) (Legg ut et bildet av huset
med noe avstand til himmel-bildet) De samler seg og setter seg sammen og snakker og ber. (flytt alle
figurene på huset)
Da husker de: Jesus har sagt at han alltid skal være med dem og at hans Far i himmelen alltid skal passe på
dem. Han har lovet dem den Hellige Ånd, som skal hjelpe dem.
Den Hellig Ånd har i Bibelen formen til en due (legg bildet av duen i himmelbilde). Og Den hellige Ånd
kommer direkte fra Gud, så er det som om himmelen med Jesus er også der. (Flytt arket med himmelen og
duen rett ved siden ”av hus-arket”). Disiplene er nå ikke lenger alene: Den hellige Ånd trøster dem når de er
lei seg og gir dem mot når de er redde. Den Hellige Ånd hjelper dem også å være snille med hverandre. De
blir glade igjen, fordi de merker at Gud er der. Etter hvert går de ut og forteller alle om det glade budskapet
– Kirken blir til (bilde med mange mennesker og kirkebygg).

Vi samles i kirken på søndager fordi da er vi sammen med andre som tror på Jesus. Vi hører historier fra
Bibelen, takker og lovpriser Gud og Gud er sammen med oss på en spesiell måte.

Alternativt: Fortell historien med hjelp av flanellograf i stedet for bildene.

Sangforslag:
Vi tar hverandres hender (Adoremus 283)
Jeg er med dere alle dager (Adoremus)
Vinden ser vi ikke (Barnesalmeboka nr 79)
Som vinden stryker mine kinn (Barnesalmeboka nr 78)

Andre punkter som kan tas med.
Barna kan fargelegge bildene nedenfor.
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5. Avslutning: Bønn: Kjære Gud. Vi takker deg for at du elsker alle mennesker. Du sendte Den Hellige Ånd
for å hjelpe oss å elske hverandre slik at vi skal leve i vennskap med alle. Hjelp at vi kan bidra til at de rundt
oss har det bra og at Kirken er et godt sted å være. Amen
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