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Ordets liturgi for barn 
Tidsramme: 20-25 minutter 

Herrens dåp – år A 

 

Evangelium: Matteus 3,13-17 

På den tid kom Jesus fra Galilea ned til Jordan for å bli døpt av Johannes. Men Johannes ville hindre 

det og sa: «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg?» Men Jesus svarte ham: «La det 

skje. For slik skal vi oppfylle hele Guds lov.» Da gav Johannes etter. Men så snart Jesus var døpt, 

steg han opp av vannet, – og se, himlene åpnet seg, og han så Guds Ånd lik en due, idet den senket 

seg ned over ham. Og en røst fra himlene sa: «Dette er min Sønn, som jeg har kjær, han som har all 

min yndest!» 

 

Øvrige lesninger: Jesaja 42,1-4.6-7; Apostlenes gjerninger 10,34-38 

 

Refleksjon og hovedbudskap 

Dagens evangelium forteller om Jesu dåp og åpenbaringen av ham som Guds Sønn og Israels Messias. 

Vi får møte den treenige Gud: Sønnen, Faderens røst og Ånden som en due. Det er viktig å legge merke til 

dette, og det kan være lurt å nevne dette for barna når dere skal korse dere i «Faderens og Sønnen og Den 

Hellige Ånds navn». Minn barna på om at vi, hver gang vi korser oss på den måten, påkaller Treenigheten 

og får et møte med den Gud vi skal høre mer om i dagens evangelium. 

Jesu dåp innleder hans gjerning på jorden: Jesus blir døpt og tar i mot sin sendelse som «den lidende 

tjener». Og Faderen – som vi får høre stemmen til – sier at Jesus er hans Sønn. Dette hører Johannes og alle 

de andre som er på stedet. Det er som om Gud bekrefter for dem – og også for oss – at Jesus virkelig er 

Guds Sønn. Og Jesus lar seg underkaste sin fars vilje (han sier: «La det skje. For slik skal vi oppfylle hele 

Guds lov»). 

Når vi blir døpt, blir vi forenet med Jesus: vi dør og oppstår med ham. YOUCAT sier det på denne måten (§ 

87):«Strengt tatt trengte ikke Jesus denne dåpen, for han var uten synd. At han ga seg inn under denne 

dåp, viser oss to ting: Jesus tar vår synd på seg selv, og han forstår dåpen som en foregripelse av sin lidelse 

og oppstandelse.» 

 

Til fordypning 

Den katolske kirkes katekisme om Jesu dåp: § 535-537 

YOUCAT om Jesu dåp: § 87 

Om dåpens sakrament: http://www.katolsk.no/tro/tema/sakramenter/artikler/daap  

 

Dette må du ha gjort klar på forhånd 

Pynt et bord med hvit duk, hvit løper, lys, krusifiks eller ikon og en Bibel. Sett stolene i en halvsirkel rundt 

bordet. Klipp ut en stor due av papir, helst med to vinger, som du kan ta en tråd gjennom slik at du kan la 

den sveve (modell til due står nederst i dette dokumentet). 

http://www.katolsk.no/tro/tema/sakramenter/artikler/daap
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Hvis du bruker flanellograf: Jesus, Johannes, Jordanelven, due, folkemengde. 

For dramatisering: Blått sjal, hvit papirdue. 

 

Innledning/åpning 

Gjør korsets tegn og ønsk alle velkommen. Tenn lys og minn barna på om at dere er i messen. Syng en sang, 

gjerne med bevegelser, f.eks. Her er mitt øre eller Alle, alle vil vi ha med. Snakk så med barna med følgende 

eller lignende ord: 

Leder: Hvilke ord var det vi nettopp sa når vi tegnet korsets tegn? (I Faderens, Sønnen og Den Hellige Ånds 

navn). Det er tre veldig vakre og fine navn. Hvem er det sine navn da? (la barna svare…Gud, Jesus..). 

Har Gud tre navn? Ja, for Gud er både tre personer og én Gud samtidig. Kan dere huske at vi har snakket 

om det før? Kan jeg være både meg selv og deg? Nei, jeg kan bare være meg selv, jeg kan bare være EN. 

Men Gud, Gud er helt annerledes enn menneskene. Gud er både tre og én. Gud er så annerledes at våre 

tanker ikke helt forstår det. 

Gud er vår Far i himmelen: FADEREN betyr FAR. (Pek oppover) 

Gud er JESUS som er sønnen til FADEREN. (Vis et ikon av Jesus eller et krusifiks) 

Og Gud er Den Hellige ÅND. Den Hellige Ånd kan vi ikke se, men av og til kan vi høre fortellinger som 

beretter om at Ånden viser seg som en DUE eller FLAMME. (Vis duen du har klippet ut). 

I dag skal vi lese fra Bibelen fortellingen om da Jesus ble døpt i elven Jordan. Og i denne fortellingen får vi 

møte alle personene i Den treenige Gud: Både Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Hvis dere hører godt 

etter, kan dere høre det: 

Vi forbereder oss på å høre evangelielesningen og korser oss på panne, munn og hjerte mens vi sier: Ære 

være deg, Herre. Les hele evangelieteksten. (Den nye bibeloversettelsen har dette som siste setning, den er 

kanskje mer forståelig for barna, og kan leses i stedet for den som brukes under liturgien: «Dette er min 

Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» 

Etter lesningen: Slik lyder Herrens Ord. Alle: Lovet være du Kristus. 

 

Opplegg for formidling av bibelteksten 

Snakk med barna med følgende eller lignende ord: 

Hva hørte vi her da? (La barna forsøke å fortelle hva de oppfattet.) 

(Hvis du har flanellograf bruker du den under formidlingen, hvis ikke kan du lage en liten dramatisering 

mens du forteller.) 

Her ser dere elven Jordan (legg ned det blå sjalet på gulvet). Vi leste at en mann som het Johannes sto ved 

elven Jordan. (Før barnet som spiller Johannes bort til ”elven” på gulvet.) Så kom Jesus til Jordan (før barnet 

som spiller Jesus bort til Johannes). Jesus ville at Johannes skulle døpe ham. Men Johannes var ikke enig. 

Han mente at det var Jesus som skulle døpe ham! Det var jo Jesus som var Guds Sønn. Men da sa Jesus: 

Johannes, du må døpe meg. For slik kan vi oppfylle hele Guds lov”. Da ble Johannes med på det, og ba Jesus 

komme ned i selve elven (før barnet opp på sjalet). Så døpte Johannes Jesus med vann fra elven. (Barnet 

later som han tar vann fra elven og heller over Jesus)   
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Når Jesus var blitt døpt gikk han ut av Jordanelven (før barnet av sjalet på gulvet), og de som stod rundt fikk 

se himmelen åpne seg og Den Hellige Ånd komme over Jesus. Den Hellige Ånd var lik en due. (La tre barn 

stille seg opp på tre stoler bak «Jesus» og «Johannes». La de to ytterste holde hender som i en bro. Så lar 

du dem åpne opp, og viser at himmelen åpner seg, og så får den tredje holde papirduen over Jesus.) Så 

hørte de en stemme fra himmelen som sa: «Dette er min Sønn, som jeg har kjær, han som har all min 

yndest! (ny oversettelse: Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg all min glede!)». 

La barna som var framme sette seg. 

Husker dere at jeg sa at vi fikk møte den treenige Gud i denne fortellingen? (Faderen, Sønnen og Den 

Hellige Ånd). Det er i hvert fall lett å vite hvem Sønnen er, ikke sant? (Jesus som ble døpt). Er det noen som 

kjente igjen Den Hellige Ånd? (Duen over Jesus). Men hva med Faderen? Hvor var han? (Det var stemmen 

som kom fra himmelen). 

Skal vi se det en gang til? (still opp tablået en gang til: Jesus, en som holder duen over ham, og en som sier 

Faderens stemme i skjul: lederen eller kanskje en far eller en mor som er med). 

Så peker du mens alle sier i kor: Faderen (pek oppover) Sønnen (pek på Jesus) og (Den hellige ånd). 

Vi synger de tre versene av «Fader du har skapt meg», «Måne og sol», der vi priser den treenige Gud, eller 

vi lærer barna «Fader, vi elsker deg» fra Adoremus, nr 117. 

 

Til slutt 

Nå har vi hørt om den gangen da Jesus ble døpt. Dere ble også døpt da dere var små. Dere husker nok ikke 

det, men kanskje dere har vært med på det når andre babyer ble døpt. 

Så da vet vi at Jesus ble døpt og du ble døpt. Da du ble døpt ble du «ett med Jesus». Det betyr at Jesus og 

du hører så tett sammen at dere ikke kan komme bort fra hverandre. 

Det er fint å tenke på at stemmen fra himmelen derfor også gjelder deg: (Gå rundt og hold duen over 

barnas hoder og si til en og en:) Gud sier til deg: «Dette er mitt barn, min elskede, i deg har jeg all min 

glede». 

 

Sangforslag 

Her er mitt øre, nr. 171 i Barnesalmeboka (Verbum forlag, 1999) 

Måne og sol, nr 230 i Adoremus (NUK, 2008) 

Fader du har skapt meg, nr 115 i Adoremus 

Fader, vi elsker deg, nr 117 i Adoremus. 

 

Andre punkter som kan tas med 

La barna tegne en due ved å legge håndflaten på papiret med samlede fingre, utenom tommelen. Tegn et 

stort nebb nedover på tommelen; slik blir det en slags due. Inni duen kan man skrive et bibelvers fra dagens 

evangelium. 

 

Avslutning 

Vi avslutter med å be velsignelsen sammen: «Velsign oss Gud Fader, velsign oss Guds Sønn, velsign oss Gud, 

du Hellige Ånd». Så går vi rolig tilbake til kirken. 
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