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Opplegg for Ordets liturgi for barn 

Tidsramme: 20-25 minutter 

 

Kristi Kongefest 2020 – år A  
 

Evangelium: Matt 25,31-46  

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Når Menneskesønnen kommer i guddomsglans, omgitt 
av alle sine engler, da skal han ta plass på den trone hvor Guds herlighet stråler; da skal alle 
folkeslag samles om ham, og han skal skille dem ut fra hverandre, som en gjeter skiller sauer 
fra geiter. Sauene skal han stille til høyre for seg, og geitene til venstre. Da skal Kongen si til 
dem på sin høyre side: 'Kom, dere som min Far har velsignet, og ta i eie det rike som er gjort 
rede for dere fra verdens grunnvoll bla lagt! For jeg var sulten, og dere gav meg mat, jeg var 
tørst, og dere gav meg å drikke, jeg var hjemløs, og dere tok dere av meg, jeg var naken, og 
dere gav meg klær, jeg var syk, og dere kom for å se til meg, jeg var i fengsel, og dere kom og 
besøkte meg.' Da skal de rettferdige svare: 'Herre, når var det vi så deg sulten og gav deg 
mat? eller tørst, så vi gav deg å drikke? Når så vi deg hjemløs, og tok oss av deg, eller naken, 
og gav deg klær? Når har vi sett deg syk, eller i fengsel, og kommet og besøkt deg?' Og så skal 
Kongen svare dem: 'Jo, det skal dere vite: At alt hva dere har gjort mot selv den ringeste av 
mine brødre, det har dere gjort mot meg.' Men så skal han si til dem på sin venstre side: 'Gå 
bort fra meg, forbannede, til den evige ild, som er gjort i stand for djevelen og hans engler. 
For jeg var sulten, men dere gav meg ingenting å spise, jeg var tørst, men dere gav meg ikke å 
drikke, jeg var hjemløs, men dere tok dere ikke av meg, jeg var naken, men dere gav meg ikke 
klær, jeg var syk og jeg var i fengsel, men dere kom ikke og så til meg.' Da skal også de svare: 
'Herre, når har vi vel sett deg sulten, eller tørst, eller hjemløs, eller naken, eller syk, eller i 
fengsel, og latt være å komme deg til hjelp?» Og han skal svare dem: 'Jo, det skal dere vite: At 
alt hva dere har forsømt å gjøre, selv for den aller ringeste av disse her, det har dere forsømt 
å gjøre for meg.' Så skal disse siste gå bort til en evig straff, men de rettferdige til evig liv.» 

Øvrige lesninger:  
Esek 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28  

 

Refleksjon og hovedbudskap:  

Jesus forteller om dommens dag, om hvordan vi hver og en skal bli dømt etter våre gjerninger. 
Søndagsskolens målgruppe er barn mellom 4 og 8 år, og   vi vet at barns mest grunnleggende 
religiøse behov i denne alderen er behovet for trygghet (jfr. Montessori-pedagogikken og Den Gode 
Hyrdes katekese). En detaljrik beskrivelse av de to utganger er derfor ikke å anbefale til så små barn, 
men får vente til et senere stadium da de har bedre grunnlag for å forstå denne fortellingen i forhold 
til deres eget liv. 

Det som kan hentes ut av dagens evangelium er den positive delen av Jesu tale, som en oppfordring 
til nestekjærlighet: «Det dere har gjort mot den ringeste av mine brødre (en av mine minste), det har 
dere gjort mot meg!» 
 

 

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

Vi har laget et lite bord-alter i rommet, med hvit duk, grønn løper, lys, bibel og et ikon av Jesus som 
konge (Hvis man har). Stolene setter vi i i en halvsirkel rundt dette.  
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• Midt på gulvet står i dag også: et fat, en mugge, et glass, et pledd, en(to) kurv(er). 

• Hvis man ønsker: pappkartong i en glanset farge, paljetter og gull/sølvklistremerker. 

 

Innledning/åpning 

Vi gjør korsets tegn, og ønsker alle velkommen. Vi tenner lysene og synger Jesus er kongen min (eller 
en annen egnet åpningssang) 

Leder: I dag feirer vi Kristi Kongefest. Det betyr at vi feirer Jesus som KONGE. I evangeliet i dag, hører 
vi om hvordan Jesus forteller om seg selv som konge. 

Før vi hører evangeliet, forbereder vi våre tanker, munn og hjerte på Jesu ord og vi korser oss: 

 

Opplegg for formidling av bibelteksten: 

Jesus forteller om den dagen han skal komme tilbake til jorden. Da kommer han som konge og skal 
sitte på sin trone. Da sier han til menneskene som har levd etter Guds vilje: Kom, dere som min Far 
har velsignet, og ta i eie det rike som er gjort rede for dere fra verdens grunnvoll bla lagt! For jeg var 
sulten, og dere gav meg mat, jeg var tørst, og dere gav meg å drikke, jeg var hjemløs, og dere tok 
dere av meg, jeg var naken, og dere gav meg klær, jeg var syk, og dere kom for å se til meg, jeg var i 
fengsel, og dere kom og besøkte meg. Da skal de rettferdige svare: 'Herre, når var det vi så deg sulten 
og gav deg mat? eller tørst, så vi gav deg å drikke? Når så vi deg hjemløs, og tok oss av deg, eller 
naken, og gav deg klær? Når har vi sett deg syk, eller i fengsel, og kommet og besøkt deg?' Og så skal 
Kongen svare dem: 'Jo, det skal dere vite: At alt hva dere har gjort mot selv den minste av mine 
brødre, det har dere gjort mot meg.'  

Lederen: Slik lyder Herrens ord 

Alle: Lovet være du Kristus. 

 

Hvis vi hjelper andre mennesker, hvem er det som vi egentlig hjelper? (Jesus). Når vi gleder andre, 
hvem er det som også blir glad? (Jesus) Når du gir en du er glad i en klem, er det akkurat som om 
Jesus får en god klem av deg også.   

 

Jesus blir spesielt glad når vi viser godhet til dem som andre glemmer og andre synes er uviktige og 
ikke så verdifulle: De svakeste, som ikke har noen til å forsvare seg. Hvem kan det være? (Hør om 
barna skjønner hva vi mener med de svakeste: det kan være barn i barnehagen og skolen som ikke 
har noen venner, ensomme gamle som ikke har noen familie lenger, flyktninger som ikke får være i 
sitt eget land, narkomane og uteliggere som ikke kan bo hjemme.) Jesus ønsker at vi skal «spre 
godhet der hatet råder». 

 

Aktivitet 

Lag tablåbilder (stillbilder) der barna får være de ulike scenene som beskrives i teksten: 

Jeg var sulten, dere gav meg mat: Et barn får en skål av et annet barn 

Jeg var tørst, dere gav meg å drikke: Et barn heller fra en mugge i et glass til et annet barn. 

Jeg var hjemløs, og dere tok dere av meg: Et barn sitter på gulvet, to barn står rundt og lager «et 
hus» over barnet, ved å holde opp armene mot hverandre som tak. 
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Jeg var naken, og dere gav meg klær: Et barn er naken på overkroppen og får genseren av et annet 
barn. 

Jeg var syk og dere kom for å se til meg: Et barn ligger med teppe over seg, et annet sitter ved siden 
av (med en kurv/gave). 

Jeg var i fengsel, og dere kom og besøkte meg: Et barn får sitte under et bord og holde i bordbeina. Et 
annet barn setter seg ved siden av og strekker en kurv mot «buret». 

Hvis dere er mange, kan dere ha forskjellige barn til hvert bilde, og at bildene blir stående i en sirkel 
mot hverandre, så alle kan se etter hvert som dere lager bildene, Når alle seks bildene er laget, ved 
hjelp av deg, kan dere si ordene sammen en gang til mens dere peker og ser på bildene. 

Hvis det er en mindre barnegruppe (mindre enn 12) så kan dere lage nye bilder med de samme 
barna.  

Hvis tid: lær barna sangen: Da jeg trengte en neste. 

 

Sangforslag 

Jesus er kongen min, nr. 197 i Adoremus (nr. 17. på NUKs barnesang-cd.) 

Da jeg trengte en neste, nr. 92 i Adoremus. 

 

Andre punkter som kan tas med 

Barnegruppen kan i felleskap pynte en pappkrone (til Kristi krone), laget av fin glanskartong, og lime 
på paljetter og gullstjerner og sølvstjerner f.eks. 

Barna kan gå samlet inn i prosesjon under offertoriet, der den fremste holder Kristi krone og legger 
den foran alteret.  

 

Avslutning 

Hvis man ikke lager krone, synger man de to sangene og ber velsignelsen til slutt, før man går samlet 
inn i kirken. 


