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Opplegg for Ordets liturgi for barn 
Tidsramme: 20-25 minutter 

 
13. søndag i det alminnelige kirkeår B 

 
Evangelium: Mark. 5,21-43 (kortere: Mark 5,21-24.35b-43. Fullversjonen er klippet inn her.) 

 
På den tid kom Jesus over til den andre siden av sjøen, og en stor mengde strømmet sammen omkring 
ham der på stranden. Da kommer en synagogeforstander ved navn Jairus, og så snart han får se Jesus, 
kaster han seg ned for føttene hans og ber ham inderlig om hjelp: «Min lille datter ligger på det siste, men 
kom du og legg hendene på henne, så blir hun frisk og får leve!» Jesus gikk da med ham, og en stor 
mengde fulgte etter og trengte seg om ham. 

[ Da var det en kvinne der som hadde lidd av blødninger i tolv år, hun hadde døyet meget vondt av mange leger 
og hadde brukt alt hun eide på dem, men ingenting hadde det nyttet, tvert imot, hun ble heller verre. Nå fikk hun 
høre om Jesus; hun trengte seg da inn i mengden og rørte ved kappen hans bakfra, for hun tenkte: «Får jeg bare 
så meget som rørt ved kappen hans, blir jeg frisk.» Og ganske riktig, straks stanset blødningen, og hun kunne 
merke på seg at hun var helbredet for sykdommen. Men samtidig visste også Jesus med seg selv at det var gått 
en kraft ut fra ham, og han snudde seg midt inne i folkestimlen og sa: «Hvem var det som rørte ved min kappe?» 
Disiplene svarte: «Du ser hvordan folk trenger seg om deg, og så spør du om hvem som rørte ved deg?» Men han 
så seg rundt for å få øye på den som hadde gjort det. Da kom kvinnen frem, redd og skjelvende; hun visste jo hva 
som var skjedd med henne. Så falt hun på kne for ham og fortalte ham alt som det var. Da sa Jesus: «Din tro har 
frelst deg, min datter; gå du hjem med fred, og vær fri for din sykdom.»]  

Ennå før han hadde talt ut, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Det er 
ikke lenger noe å bry Mesteren for.» Men Jesus overhørte det som ble sagt, han vendte seg til 
synagogeforstanderen og sa: «Frykt ikke. Bare ha tro.» Så lot han ingen annen følge seg enn Peter og 
Jakob og Johannes, Jakobs bror. Og de kommer frem til synagogeforstanderens hus, og ser alt ståket, 
med folk som gråter og jamrer seg, og han går inn og sier til dem: «Hva er dette for bråk og jammer? 
Barnet er ikke dødt, det sover.» Da lo de ham ut. Men han setter dem alle på dør og tar bare med seg 
barnets far og mor og de tre som er med ham, og går inn der hvor barnet ligger. Så tar han henne ved 
hånden og sier: «Talitha, koum» – det betyr: «Stå opp, lille pike!» Og straks reiste piken seg og kunne gå 
omkring (for hun var tolv år gammel). Da var alle fulle av undring; men han forbød dem strengt å la noen 
få vite om dette. Og han sa at hun måtte få noe å spise. 

 
Øvrige lesninger: Visd.1,13-15;2,23-25; 2 Kor 8,7.9.13-15 

 
Refleksjon og hovedbudskap: 
I denne teksten er det døden og oppstandelsen som er det sentrale. Det er et frempek på døden og 
oppstandelsen til Jesus og til alle kristne mennesker. Teksten formidler også håpet om at vi engang skal 
oppleve det samme: livet etter døden. Som kristne har vi tro, håp og kjærlighet: Troen på Gud overvinner 
frykten for sykdom og død. Håpet om et liv etter døden overvinner sorgen og Guds kjærlighet til oss lever 
tvers gjennom sykdom og til og med død. 

 
Til fordypning: 
Mediter over undre som skjer i dagliglivet ditt. 
«Å dø i Kristus Jesus», s 253 i Katolsk Katekisme  
 

Forberedelser: 
Vi har stilt opp stoler, eller ryddet plass på gulvet slik at vi kan sitte i en liten halvsirkel og pyntet et lite 
bordalter med en duk i den liturgiske fargen grønn. To lys, Bibel, et ikon eller krusifiks står på alteret. 
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Flanellografen er satt frem. Bakgrunn: Bakgrunn med gress og himmel samt vegger og gulv fra et enkelt hus. 
Figurer: folkemengde, tre disipler, Jairus og hans kone og datter, et fat med mat, seng og Jesus. Eventuelt: 
Et kors, et anker, et hjerte, alternativt tegninger av det samme. 
 
1. Innledning/åpning 
Vi åpner som vanlig med å gjøre korsets tegn. Vi tenner lysene og synger Takk gode Gud for alle ting, 
eller Hvem har skapt alle blomstene siden det er sommertid nå. Lederen sier: I dag skal vi høre om en 
mann som het Jairus. Han hadde en datter som ble syk og døde, og Jesus gjorde så hun ble levende igjen. 
 
Vi tegner kors på panne, munn og hjerte mens barna sier henholdsvis: «tenke og forstå» (pannen), «fortelle 
andre» (munnen) og «gjemme det i hjertet» (hjertet). De første gangene forklares dette hver gang, siden av 
og til. Vi synger halleluja eller sier det sammen i kor. Eventuelt kan sangen Her er mitt øre synges. 

 

 
2. Opplegg for formidling av bibelteksten 
 
Gjenfortell evangeliet. 
Flanellograf kan brukes her: Lederen gjenforteller evangeliet og setter figurene på flanellograftavlen 
under fortellingen etter hvert som de nevnes i historien. Hvis det er flere ledere kan den ene sette frem 
figurer mens den andre forteller. 
 
 Vi kutter ut den midterste delen av teksten; historien om damen med blødninger. 

 
Det var en gang en mann som het Jairus. (Ta frem Jairus-figuren) Han var leder for jødenes gudshus; 
synagogen. Han hadde en datter som var syk. (Sett opp det lille huset og sengen med jenta i) Har dere 
vært syke noen gang? Hva gjør mor og far når dere er syke? Jo, de passer ekstra godt på dere, passer på at 
dere får noe å drikke og mat som er bra for syke. Har du vært veldig syk noen gang, kanskje høy feber? Da 
kan det nok hende at mor og far blir litt redde og bekymret. Det ble moren (Ta frem mors- og farsfiguren) 
og faren (Jairus) også, de ble veldig bekymret, for jenta deres var veldig syk, så syk at hun kunne dø. 
 
Men de hadde et håp. De kjente Jesus og visste at han kanskje kunne hjelpe. Jairus gikk av sted for å 
finne Jesus. (Flytt Jairus-figuren ut av huset og ta frem Jesusfiguren og en folkemengde). Så snart Jairus 
fikk se Jesus, kastet han seg ned for føttene hans (legg figuren foran Jesu føtter) og ba ham om hjelp: 
«Min lille datter ligger på det siste, men kom du og legg hendene dine på henne, så blir hun frisk og får 
leve!» Jesus gikk da med ham (flytt figurene bortover mot det lille huset), og en stor mengde fulgte etter 
og trengte seg om ham. 

 
Men før de kom frem til Jairus` hus kom noen folk dem i møte (ta frem noen figurer og sett den ved Jesus 
og Jairus) og sa at det var for sent, jenta var allerede død. Jesus sa: «Ikke vær redde, bare ha tro.» Da de 
kom frem til Jairus hus, var det mange folk der som gråt og jamret seg. Jesus gikk inn og sa til dem: «Hva er 
dette for bråk og jammer? Barnet er ikke dødt, det sover.» 
Da lo de ham ut. Men han satte dem alle på dør og tok bare med seg barnets far og mor og tre disipler og 
gikk inn der hvor barnet lå. (Sett Jesus-, Jairus- og disippelfigurene inn i huset) Så tok han henne ved 
hånden og sa: «Talitha, koum» – det betyr: «Stå opp, lille pike!» Og straks reiste piken seg (ta jentefiguren 
opp av sengen) og kunne gå omkring (for hun var tolv år gammel). Da var alle fulle av undring. Og han sa 
at hun måtte få noe å spise (sett frem matfatet foren jenta). 

 
 

Vi synger en sang, f. eks Takk gode Gud for alle ting, eller Jeg er trygg hos deg. 
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Det er en mulighet at barna får dramatisere rollene mens man har denne muntlige gjenfortellingen, 
eventuelt kan læreren gjøre dette. I så fall bør flanellografen sløyfes. 

 
Deretter reflekterer man litt sammen med barna; Vi tenker på familien vår, venner eller andre mennesker 
som har kommet på sykehuset og har det vondt. Hva kan vi gjøre for dem? Hvordan kan vi gjøre det? Hva 
kan vi be om? 
 
Jesus har lovet oss at han alltid vill være med oss. Selv om vi blir syke, ja til og med hvis vi dør. Hva skjer 
etter døden? Vi som tror på Gud og Jesus vet at ikke alt er slutt fordi om vi dør. Etter døden får vi et nytt 
liv hos Gud i himmelen. 

 
Vi leser deler av evangeliet til slutt. Alle sitter med hendene i fanget, klare til å åpne boken. Kanskje to 
store barn kan komme fram og holde to lys ved siden av den som leser, som ministranter. Vi venter til det 
blir helt stille, så åpner lederen bibelen, og da kan alle barna åpne sin «bibel» (hendene sine) som en bok. 
Hendene skal være åpne helt til lederen har lest ferdig. 
Vi leser kun disse vers: 
På den tid kom Jesus over til den andre siden av sjøen, og en stor mengde strømmet sammen omkring 
ham der på stranden. Da kommer en synagogeforstander ved navn Jairus, og så snart han får se Jesus, 
kaster han seg ned for føttene hans og ber ham inderlig om hjelp: «Min lille datter ligger på det siste, men 
kom du og legg hendene på henne, så blir hun frisk og får leve!» Jesus gikk da med ham, og en stor 
mengde fulgte etter og trengte seg om ham. Ennå før han hadde talt ut, kom det folk fra 
synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Det er ikke lenger noe å bry Mesteren for.» Men 
Jesus overhørte det som ble sagt, han vendte seg til synagogeforstanderen og sa: «Frykt ikke. Bare ha 
tro.» 

Leder: slik lyder Herrens ord. Alle: 
Lovet være du Kristus. 

 
Når lederen lukker boken, kan barna også lukke hendene sine, og folde dem til bønn, 
og vi ber velsignelsen sammen: Velsign oss Gud Fader, velsign oss Guds sønn, velsign oss Gud, du Hellige 
Ånd. 

 
3. Sangforslag: 
Kjære Jesus, la meg få (Bønnebok, s.494) Dine 
hender (Adoremus, 107) 
Gud, lær meg å se (Adoremus, 131) 
Her er mitt øre (Barnesalmeboka, 171) 
Hvem har skapt alle blomstene (Barnesalmeboka, 96) 
Takk gode Gud for alle ting (Adoremus, 274) 
Jeg er trygg hos deg. (Adoremus, 186) 

 
4. Andre punkter som kan tas med: 
Forbønner; 
Lederen (eller hvis det er et større barn som kan lese) leser forbønnene og forklarer at barna skal 
svare: «Herre, hør vår bønn». 
1. «Vi ber for de vi kjenner som er syke, vi ber om at legene vil klare å hjelpe dem så de blir friske. Herre, 
vi ber deg: (barna) Herre, hør vår bønn». 
2. «Vi vil be for mennesker som ikke har leger og sykepleiere, at du må hjelpe og trøste dem, Herre. Vi ber 
deg: Herre, hør vår bønn.» 

 
Er det noe annet barna synes det passer å be for? 
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I messen takker vi også Gud for alt det gode Han har gitt oss. Vi vil takke Gud for vi er friske, for legene, 
sykepleierne og tannlegene. 

 
Alternativt: Ta frem korset, ankeret og hjertet, og samtal med barna om disse symbolene: 

 
Vet dere hva et symbol eller et tegn er? Det er noen gjenstander eller ting som betyr noe mer enn det vi 
ser med øynene våre. I kirken har vi mange slike tegn, lys, vann, kors osv. Disse tre tingene (ta frem kors, 
anker og hjerte) er symboler for noe, hva tror dere de tingene betyr? (La barna foreslå) 

 
Korset er et tegn på tro. Helt siden Jesus ble hengt på et kors før han døde, har kristne brukt korset som 
et tegn på at de tror på Jesus. Mange går med et lite kors i en kjede rundt halsen, vet dere om noen? 
Prester og biskoper har ofte et stort kors i kjede rundt halsen. Det viser alle rundt dem at de tror på Gud 
og Jesus. Korset viser også og at vi tror at Jesus er Guds sønn og at han har frelst alle menneskene fra 
synd og at han kan gjøre store ting for oss. Akkurat som han gjorde da den lille jenta ble levende igjen. 

 
Ankeret er et tegn på håp. Hvor finnes det ankere? (La barna svare) Ankere finnes på båter og man 
bruker dem når man vil at båten skal ligge i ro. Da har man en stor kjetting på ankeret og hiver det ut i 
vannet. Ankeret blir liggende på bunnen og liksom holde båten fast. Når det blåser mer og mer på havet 
kan båtene hive ankeret ut så vinden ikke får tak i båten og kaster den mot land. Ellers kunne båten bli 
knust mot land og menneskene kunne drukne. Slik kan ankeret kan redde mange liv. Derfor er det blitt 
et tegn på håp. I fortellingen håpet alle på at Jesus skulle hjelpe Jairus datter, og siden de håpet på ham, 
ga de ikke opp. Det trøstet dem og ga dem mot til å spørre Jesus om hjelp. 

 
Hjertet er et tegn på kjærlighet. I denne fortellingen hørte vi hvordan Jesus hjalp Jairus datter og familien 
hennes. Jesus elsker alle mennesker i hele verden og derfor hjelper han oss hele tiden, bare vi ber om det. 
Kjærligheten han har for oss er sterkere enn alt, og varer evig, også gjennom sykdom og død. 
Så: tro, håp og kjærlighet gir Jesus oss mennesker, det husker vi når vi ser på disse tegnene. 

Barna kan få med seg en tegning av et kors, et anker og et hjerte til å fargelegge etter messen. 

 
5. Avslutning 
Vi avslutter med å synge en sang. Deretter gjør vi korsets tegn og ber: 
Kjære Gud. Takk for at du sendte oss din sønn Jesus til jorden slik at vi fikk tro på ham, vi fikk håp om et 
evig liv og vi fikk se hvor mye Han elsker oss. Amen. 
Vi rydder sammen og går rolig inn i kirken. 

 
 


