Ordets liturgi for barn
Tidsramme: 20-25 minutter

Pinsedag år A

Evangelium: Joh 20,19-23
Om aftenen samme dag, altså den første dag i uken, hadde disiplene stengt dørene der hvor de
holdt til, av frykt for jødene. Da trådte Jesus inn i kretsen og sa: «Fred være med dere!» Og i det
samme viste han dem sine hender og sin side. Ved synet av Herren ble disiplene inderlig glade.
Atter sa da Jesus til dem: «Fred være med dere. Som Faderen har sendt meg, sender jeg dere.» Som
han sa dette, åndet han på dem, og la til: «Motta Den Hellige Ånd. Om dere tilgir noen deres
synder, er de tilgitt. Om dere holder syndene fast for noen, er de fastholdt.»

Øvrige lesninger: Apg 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13

Refleksjon og hovedbudskap:
På denne pinsedagen fokuserer vi på hvordan disiplene fikk Den Hellige Ånd. Vi formidler teksten fra
Apostlenes Gjerninger. Det er vanskelig å forstå hva den Hl. Ånd er, derfor fokuserer vi heller på hvordan
den virker. I GT er Ånden (ruah på hebraisk) et livgivende pust, det som fyller menneskene med liv, tro og
forståelse. Jesus sender den Hl. Ånd som trøster og advokat. Han kommer i form av en storm og ild og gjør
at disiplene kan snakke i forskjellige språk.

Forberedelser (dette må læreren ha gjort i stand på forhånd):
Flanellograf: Bakgrunn: et rom, et torg. Disipler, kvinner, store folkemengder. Tolv ildtunger.
Tynn papp / tjukke ark, bomullsdotter, ca. 6 silkeskjerf, tøystykker i rødt, oransje, gult
Vi setter stoler i en halvsirkel rundt et lite bord dekket med hvit duk, løper i den liturgiske fargen RØD, lys,
Bibel og krusifiks/ikon.

Innledning/åpning
Vi ønsker alle velkommen og gjør korsets tegn. Vi synger/lærer barna første verset av «Som vinden stryker
mine kinn”.
Repeter:
Husker dere fra forrige søndag at vi snakket om den hellige ånd? Husker dere at vi snakket om at Den
hellige ånd er som vinden?
Vi spør barna om de har opplevd vind i dag når de kom til kirken. (hvis ikke, om de husker når det sist var
vind) Hvordan føles vind? (La barna blåse på hånden sin) Kan man se den? (Nei, men vi ser at trær beveger
seg).
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Vi kan føle vinden, den er virkelig der, men vi ser den ikke. Sånn er det med den Hellige Ånd som kommer
fra Gud.
Husker dere at Jesus måtte dø og dro til himmelen til sin far? Først var disiplene kjempelei seg, men så
husket de at Jesus hadde lovet at han ikke skulle la dem være alene. Han sendte dem noe som er litt som
vinden, og som man ikke kunne se, men som er der allikevel: Den Hl. Ånd.
I dag skal vi lese hvordan disiplene fikk den Hellige Ånd. Før vi hører evangeliet, synger vi et kort
hallelujavers, korser oss på panne, munn og hjerte.

Opplegg for formidling av bibelteksten:
Vi leser Apg 2,1-11 fra barnebibelen eller gjenfortell:

Med flanellograf:
Disiplene holdt fremdeles sammen, selv om Jesus hadde dratt opp til himmelen, og de ventet på det som
Jesus hadde lovet dem. En dag satt de sammen i et hus i Jerusalem, (plassér alle disiplene på
rombakgrunnen) og plutselig kom det et brus fra himmelen som hørtes ut som en sterk storm. Kan alle
lage vindlyd med munnen? Kanskje det hørtes sånn ut, bare enda sterkere? Så kom det ned ildtunger fra
himmelen, som delte seg og satte seg på hodene til disiplene, (plassér ildtungene på hodene) og disiplene
ble fylt av Den Hellige Ånd. Plutselig kunne de snakke om Gud på mange forskjellige språk.
(Skift til torgbakgrunnen) Mange mennesker i byen hørte også denne lyden, og de skjønte ikke hva det
var. Disse menneskene kom fra mange forskjellige land og de snakket forskjellige språk. De samlet seg på
torget i forskrekkelse og da hørte de disiplene snakke om Gud og Jesus på deres språk. Disiplene fortalte
alle om at Jesus var Guds sønn og den dagen var det mange som begynte å tro på Jesus, over tre tusen
mennesker står det i Bibelen.
Uten flanellograf:
La barna være disipler. Velg 3-4 barn som får rødt / oransje / gult silkeskjerf / tøystykker .. Les/fortell Apg.
Plutselig hørte de denne høye lyden (be alle barna å puste så hardt de kan, når det er stille igjen fortsetter
du) Så kom det flammer av ild over disiplene, men de blir ikke brent (barna drar skjerfene forsiktig over
hode til disiplene). De blir bare kjempeglade og kunne snakke i masse forskjellige språk. De ble veldig
overrasket og menneskene rundt dem også. Disiplene gikk ut på torget der det var samlet seg mange
mennesker og de fortalte om Jesu. Alle kunne forstå dem på sitt eget språk. Mange ble veldig glade og
begynte å tro på Jesus og ble glad i ham. Det er den Hl. Ånd som gjorde det.

Avslutning:
Det er antageligvis mange barn som kan et annet språk ved siden av norsk. Spør barna om de kan si noe på
sitt andre språk (veldig enkelt). Kan noen forstå det? Flott, det kan ikke jeg. Tenk dere, den første
pinsedagen, da hadde jeg og dere alle klart å snakke og forstå alle disse forskjellige språk vi hørte.

Derfor feirer vi pinsedagen - for å huske på hvordan Den Hellige Ånd kom til disiplene. Det er Den Hellige
Ånd som bor i hjertene på dem som tror på Jesus. Den Hellige Ånd lærer oss å tro, og hjelper oss å fortelle
det til andre. Den Hellige Ånd hjelper oss å gjøre gode ting: Når jeg hjelper mine to venner til å avslutte en
krangel – da er det den Hl. Ånd som hjelper meg med det. Når jeg klarer å være tålmodig når tegningen jeg
lager ikke blir som jeg vil: det er den Hl. Ånd. Eller når jeg er snill med lillebroren min. I Bibelen står det at
DHÅ er som vinden. Vi kjenner den, men vi kan ikke se den.
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Syng et eller flere vers av «Som vinden stryker mine kinn» til slutt.

Sangforslag:
Som vinden stryker mine kinn (Barnesalmeboka)
Vinden ser vi ikke (Adoremus 284)

Andre punkter som kan tas med: Forslag til aktivitet:
Man legger en eller flere bomullsdotter på et bord (avhengig av gruppens størrelse) og samler to lag på
hver side rundt bordet. På kommando prøver barna å blåse bomullsdotten over bordkanten på andre side. Vi kan ikke se vinden / ånden, men den er sterk og kan gjøre ting.
Hvis det er tid, kan barna fargelegge vedlagte eller et annet bilde.

Avslutning
Vi ber avslutningsbønn: Gud, vi takker deg for at du sender den Hellige Ånd . Han er alltid med oss og
hjelper og trøster oss. I Faderens og Sønnens og Den Helliges Ånds navn. Amen

3

