Ordets liturgi for barn
Tidsramme: 20-25 minutter
Den hellige Treenighet - år A

Evangelium: Joh 3,16-18
På den tid sa Jesus til Nikodemus: «Så høyt elsket Gud verden, at han gav sin enbårne Sønn til pris –
for å frelse fra undergang alle som tror på ham, og gi dem det evige liv i eie. Gud sendte jo sin Sønn
til verden, ikke for å fordømme den, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på
ham, blir ikke dømt; men den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har villet tro på Guds
enbårne Sønns navn.»

Øvrige lesninger: 2 Mos 34,4b-6.8-9; 2 Kor 13,11-13

Refleksjon og hovedbudskap:
Dagens evangelium kalles som kjent «Den lille Bibel» og er et av få bibelvers de fleste av oss kan utenat.
Johannes 3,16 er kjent for de fleste, også utenfor de kristne samfunn. Å la barna få dvele ved disse ordene,
og også i den sammenheng de ble sagt i: til Nikodemus, om natten, er en fin anledning til å la dem ane litt
av Guds uendelige kjærlighet .
I den nye bibeloversettelsen lyder Joh.3, 16 slik:
«For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på
ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.»
Det kan være fint å bruke denne oversettelsen, som bruker enklere ord enn den katolske oversettelsen
ovenfor, og det er også slik bibelverset er mest kjent på norsk i samfunnet ellers.
Hovedbudskapet er at Gud elsker oss uendelig høyt og at alle som vil kan tro på ham og få evig liv. At Gud
ofret sin sønn, bør alltid stå i oppstandelsens lys, slik at vi husker å fortelle den lykkelige slutt som dette
offeret gav.

Til fordypning:
Om treenigheten: http://www.katolsk.no/tro/tema/treenighet/treenigheten-fader-sonn-og-hellig-and

Forberedelser (dette må læreren ha gjort i stand på forhånd):
Vi dekker et bordalter med hvit duk og en løper i den liturgiske fargen grønn, to lys, et ikon med
Jesusbarnet og et krusifiks og en bibel.
- Bruk gjerne flanellograf om Nikodemus: Nikodemus og Jesus som snakker sammen.
- tegneark
- oppkopierte bibelvers til å lime/fargelegge.

Innledning/åpning
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Vi ønsker barna velkommen og gjør korsets tegn. Vi tenner lys og synger en sang, f. eks: Gud er så glad i
meg eller Bibelen er en gammel bok og et hallelujavers.

Flanellograf eller kun gjenfortelling:
- En gang kom en mann som het Nikodemus til Jesus midt på natten! Han ville så gjerne snakke med Jesus,
men han turde ikke gjøre det om dagen. Vennene til Nikodemus likte ikke Jesus, og derfor snek han seg
bort til Jesus uten at noen viste det. Han ville så gjerne høre hva Jesus kunne fortelle om Gud, og
Nikodemus lærte mye av Jesus denne natten. Det fineste Jesus fortalte Nikodemus skal vi lese nå, og da
korser vi oss på pannen (tenke og forstå) munnen (fortelle andre) og hjertet (gjemme det i hjertet). (si
gjerne høyt ordene i parentes, hver gang i begynnelsen, etter hvert av og til)
(Ta fram bibelen og les:)
«For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne,
for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.»

Opplegg for formidling av bibelteksten:

Vi gjentar bibelverset en gang til:
«For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne,
for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv...»
Hva hørte dere her?
(forklar gjerne noen vanskelige ord: enbårne: eneste, gå fortapt: bli mistet)
Hva er det Jesus sier om Gud?
Hvem er det Gud elsker høyt? (verden)
Og hvem bor i verden? (alle menneskene, du og jeg)
Gjenta verset:
«For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne,
for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv...»
Hvem er Gud sin sønn da? (Jesus).
Ta fram et ikon med Jesus og Maria: Gud sendte sin sønn til verden, det var det lille Jesusbarnet.
Og da Jesus var voksen døde han på korset og stod opp igjen og åpnet veien til himmelen.

Dette bibelverset kalles den lille bibel. Hvorfor tror dere det? (den sier det viktigste i Bibelen).

Syng flere vers av «Han har den hele vide verden», og lag gjerne bevegelser til.

Aktivitet til slutt

For barn som liker å skrive:
Vi kan lage den lille bibel:
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Del et A4-ark i fire deler: brett dem i to og skriv Den lille bibel utenpå.
Skriv eller lim inn bibelverset inni, slik at du kan åpne arket som en bok.

For mindre barn:
Tegne selv eller fargelegge Jesus og Nikodemus, se vedlegg helt sist i dokumentet. Fargelegge kopier av
bibelverset.

Sangforslag:
Gud er så glad i meg, Adoremus nr 130
Han har den hele vide verden, Adoremus nr 137
Bibelen er en gammel bok, Barnesalmeboka nr 304

Andre punkter som kan tas med
Om treenighetssøndagen
Snakke om de tre personene i treenigheten
Husker dere hva vi feiret forrige søndag? (Pinse: Den hellige Ånd)
Og i fortellingen i dag hører vi om Far i himmelen som sendte sin sønn Jesus.
(Gjenta korstegnet mens du sier de tre personene i treenigheten.)
Dette er den treenige Gud: Det betyr at Faderen, Sønnen og Ånden er tre, men også en.
Det forstår ikke vi for vi er mennesker og kan bare være en person.
Men Gud er annerledes enn menneskene. Han er større enn våre tanker kan forstå: han kan være både en
og tre samtidig.

Bruk bildet av et trekløver: tre deler som henger sammen og er ett.
(selv om ingen bilder er fullstendige: vi klarer ikke «plassere» Gud i form eller størrelse: han er over
vår forstand: både tre og en på en gang).
La barna tegne et trekløver, eller tre sirkler som henger sammen i hverandre.
Minn dem på treenigheten hver gang vi korser oss.

5. Avslutning:
Vi ber velsignelsen (av den treenige Gud) sammen og går rolig inn i kirken.
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1.

FOR SÅ HØYT HAR GUD
ELSKET VERDEN, AT HAN
GAV SIN SØNN DEN
ENBÅRNE, FOR AT HVER
DEN SOM TROR PÅ
HAM, IKKE SKAL GÅ
FORTAPT, MEN HA EVIG
LIV.

Joh 3,16.
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