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Ordets liturgi for barn
Tidsramme: 20-25 minutter

Den hellige familie – år A

Evangelium: Matteus 2,13-15.19-23
Da stjernetyderne var dratt bort, viste Herrens engel seg for Josef i drømme, og sa til ham: «Bryt
opp, ta med deg barnet og dets mor, og flykt til Egypt. Og bli der inntil jeg sier fra. For Herodes
kommer til å ettersøke barnet for å slå det ihjel.» Han brøt da opp, tok barnet og dets mor med seg
og drog samme natt av sted til Egypt, hvor han ble til Herodes var død. Slik skulle det ordet gå i
oppfyllelse, som Herren har talt ved profeten: «Fra Egypt kalte jeg min sønn.» Men etter at Herodes
var død, viste Herrens engel seg i drømme for Josef i Egypt og sa: «Bryt opp, ta barnet og dets mor
med deg, og dra til Israels land. For de er døde som stod barnet etter livet.» Da brøt han opp, tok
barnet og dets mor med seg og drog til Israels land. Men da han hørte at Arkelaos regjerte i Judea
etter sin far Herodes, våget han ikke dra tilbake dit. Etter varsel i en drøm drog han til Galilea, hvor
han slo seg ned i en by som heter Nasaret. Dermed oppfyltes det profetordet som sier at «han skal
kalles en nasareer».

Øvrige lesninger: Sirak 3,2-6.12-14; Paulus' brev til kolosserne 3,12-21

Refleksjon og hovedbudskap
Familieliv

I dag synges / leses Salme 128. Det er en hyllest til familielivet. Salmen er blitt til i rammen av et patriakalsk
samfunn, og det er derfor primært det mannen det snakkes om. Vi hører om mannen som frykter Gud, at
han skal bli velsignet med en fruktbar kvinne og mange barn. Gudsfrykten det her er snakk om er ikke frykt i
den forstand at han skal være redd, men den handler om å sette Gud over alt i sitt liv. Når mannen gjør
dette, skal han velsignes av Gud. Og mange barn ble sett på som velsignelse. Det var rikdom og forsikring å
ha mange barn.
Men disse ordene gjelder oss alle – om ikke så ordrett som vi hører om det i salmen. Vi alle er kalt til å
frykte Gud, til å sette Gud over alt annet i våre liv. I det ligger det velsignelse. Kanskje måler vi ikke
velsignelsen i mange – eller noen barn i det hele tatt. Men Guds nærhet, gode relasjoner til våre
medmennesker og hjertets evne til å gi verden liv – også i overført betydning – er velsignelser fra Gud.
I den andre lesningen ser vi den kristne familie huskirken. Det skal være et sted hvor alle har respekt for
hverandre, et sted for formidling av troen. Det skal være et fellesskap i kjærlighet.
Evangeliet forteller om flukten til Egypt. Da kong Herodes fikk høre om den nyfødte «jødenes konge»
beordret han en massakre av nyfødte guttebarn. Josef gjorde som engelen sa: Han brøt opp, og tok Maria
og barnet med seg til sikkerhet i Egypt. De kom ikke til fremmede. De kom til mange jødiske bosettere
etter det babylonske fangenskap. Der bodde de til det igjen kom en engel til Josef i drømme, og sa at de
kunne returnere til Israel. Og fra Nasaret får vi igjen høre om et familieliv i kjærlighet og respekt, for
hverandre og for Gud. I dette er Den hellige familie et forbilde for oss.
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Til fordypning
Den katolske kirkes katekisme om familien: § 2201-2233
YOUCAT om familien: § 367-374

Dette må du ha gjort klar på forhånd
Pynt et bord med hvit duk og rød løper (for å minnes de uskyldige barna som er bakgrunnen for dagens
evangelium), lysestake med lys, krusifiks, Bibelen og en julekrybbe med alle figurene fra juleevangeliet.
Klipp ut tre store trekanter i papp eller papir (som illustrerer pyramidene) og heng dem opp på andre siden
av rommet, og en skoeske eller lignende som skal være huset i Nasaret. Plukk med deg en stor kvist med
grener på, og klipp ut lapper med ordene: kjærlighet, godhet, takknemlighet og tålmodighet.

Innledning/åpning
Gjør korsets tegn og ønsk alle velkommen. Syng så en julesang, f.eks. «Glade jul» eller «Et barn er født i
Betlehem».
Vis frem den røde fargen på løperen og spør barna hvorfor de tror du har pyntet med rød løper. Forklar at
det ikke er siden det er jul. Hvit er Kirkens farge for jul. Den røde fargen minner om martyrer – mennesker
som døde for Jesus. I dagens lesning skal dere få høre om noen veldig små barn som døde for Jesus. De var
helt uskyldige, men de måtte dø da Herodes bestemte at alle barn under to år skulle drepes, fordi han var
redd for at Jesusbarnet skulle bli en større konge enn ham. I dag handler det nettopp om dette, vi skal høre
hva Josef og Maria gjorde da de fikk vite om dette grusomme som skulle skje.
Vi forbereder oss på å høre evangeliet og tegner korstegnet på panne, munn og hjerte, mens vi sier: Ære
være deg, Herre.

Opplegg for formidling av bibelteksten
Bruk figurene fra julekrybben og fortell mens du flytter på figurene:
«Etter en stund reiste de hellige tre konger tilbake, og gjeterne dro hjem igjen.
(La disse figurene vandre vekk)
Da var det bare den lille familien igjen: Josef, Maria og Jesusbarnet. Midt på natten fikk Josef en drøm.
(La familien legge seg til å sove, og still en engel foran Josef)
Josef drømte at en engel sa til ham: «Dere må flykte vekk i all hast, for Herodes vil prøve å drepe barnet.
Dra til Egypt, og blir der til jeg sier ifra!» Og Josef trodde på engelen i drømmen, og tok med seg Maria og
Jesusbarnet og gikk hele veien til Egypt.
(Ta med deg figurene i håndflaten og flytt dem rolig til andre siden av rommet, der Egypt er. Her har du
hengt opp tre pyramider i papir på veggen.)
Her ser dere Egypt med pyramidene. Jesus og familien hans ble flyktninger i dette landet, og de bodde her
helt til Josef på ny fikk en drøm.
(La ett av barna hente engelen fra Betlehem og fly den over til Egypt)
Engelen sa til Josef i drømmen at det nå var trygt å reise tilbake, for nå var Herodes død, og Josef tok
familien sin og reiste tilbake.
(Stopp midt på gulvet)
2

den katolske kirkes ressursbank

OLFB

Men han turte ikke reise tilbake til Betlehem i Judea for der var sønnen til Herodes blitt den nye Herodes.
Så han reiste tilbake til Nasaret i Galilea, der Josef og Maria bodde før de fikk Jesus.
(Plasser den lille familien i Nasaret i en liten skoeske eller lignende et tredje sted i nærheten)
I Nasaret vokste Jesus opp sammen med foreldrene sine, og de ble en ganske alminnelig familie. De eide
nok ikke så mye, men de hadde det viktigste; kjærlighet, respekt for hverandre og til Gud.
Alle familier er spesielle, men et var noe helt spesielt med Maria, Josef og det lille Jesusbarnet. Vet dere hva
Kirken kaller den familien? Den hellige familie. Jesus var sendt av Gud, og var Guds egen sønn. Og Maria
var valgt av Gud til å føde det lille barnet. Hun var nok den beste kvinne han kunne finne til denne store
oppgaven. Gud valgte Josef fordi han var en god og gudfryktig mann. De var en familie som levde slik Gud
ønsker vi skal leve. De levde som en hellig familie.
Alle familier kan lære av Den hellige familie, og leve med hverandre på en god måte. Slik som familier
vokser og blir flere og flere, slik kan også kjærligheten deres vokse seg større og sterkere.
(Hold fram den store greinen eller tegn et stort tre på et ark eller en tavle)
Ser dere dette lille treet, dette er som familien vår, som vokser og blir større. Skal familien ha det bra,
trenger vi litt hjelp, og da kan vi gå til Den hellige familie.

•

Vi trenger mye kjærlighet, både barn og voksne (La et av barna hente en lapp med en snor i, med ordet
kjærlighet som ligger inne i huset til Maria og Josef i Nasaret, og heng det på en gren).

•

Vi må være takknemlige for at vi har hverandre. Det betyr at vi husker å takke, og blir fulle av takk inne
i oss (Et annet barn får henge lappen takknemlighet på en gren.)

•

Vi må være snille med hverandre og vise godhet. (Også godhet blir hengt opp.

•

Vi må være tålmodige. Det er ikke alltid så lett å leve sammen, men vi øver oss på å se de gode tingene
hos hverandre.

Sangforslag
Et barn er født i Betlehem, nr. 370 i Lov Herren (St. Olav forlag, 2000), nr. 113 i Adoremus (NUK, 2008).
Jeg er så glad hver julekveld, nr. 394 i Lov Herren
Her kommer dine arme små nr. 381 i Lov Herren
Glade jul, nr. 386 i Lov Herren

Avslutning
Stå sammen i ring og hold hverandres hender. Be avslutningsbønnen og syng en sang.
«Jesus, du ble født for oss. Vi takker Gud for denne fantastiske gave. Vi skal stå sammen som en
familie og prise deg til alle tider. Velsigne familien vår. La din kjærlighet komme til oss og hjelp oss
hver dag. I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Amen.»
Gå i fellesskap rolig tilbake til kirken.
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