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Opplegg for Ordets liturgi for 
barn 

Tidsramme: 20-25 minutter 

16. søndag i det alminnelige kirkeår – år B  

Evangelium: Mark. 6,30-34 
Så kommer apostlene tilbake og samles omkring Jesus, og forteller ham om alt hva de har gjort og 
alt hva de har lært folket. Da sier han til dem: «Kom med til et ensomt sted, hvor dere kan være 
alene og finne litt hvile.» For det var så mange som kom og gikk at apostlene ikke engang rakk å 
få seg mat. 
 Så drog de av sted i båten til et avsides sted, hvor de kunne være for seg selv. Men mange 
så dem dra bort og kjente dem igjen, og dermed satte de efter til fots – folk fra byene der 
omkring – og var fremme på stedet før dem. Så da han gikk fra borde, var der allerede en stor 
menge folk å se. Han ble grepet av en hjertens medynk med dem, for de var som en fåreflokk 
uten hyrde. Og han gav seg til å undervise dem om mangt og meget. 

 
Øvrige lesninger: Jer. 23,1-6; Ef 2,13-18 

 

Refleksjon og hovedbudskap 
Vi er alle kjent med det å få mangfoldige sanseinntrykk; vi blir oversvømmet av dem. Det å være 
stille og lytte til lydene hjelper oss å falle til ro og slappe av. Alle mennesker har behov for ro og 
stillhet. Stillheten er en gave. Jesus dro ut med båten for å være alene med apostlene. Men her 
ble de også møtt av mange mennesker. Han så at de hadde en lengsel etter å lære, etter noe å 
forholde seg til. Han så hva de trengte og ledet dem på rett vei, slik enhver god hyrde ville gjort. 
Jesus ble et forbilde for disiplene og skal være det i dag for våre biskoper i deres pastorale 
oppgave, den beste til å lede og til å undervise. I første lesning i dag snakker Jeremia om at en 
hyrde skal samle oss som Guds barn.  «Ve de hyrder som ødelegger og sprer den flokken jeg har 
på beite». 
Jesus leder oss til Gud gjennom å lære oss om kjærlighet og frelse. Jesus ønsker det beste for oss, 
derfor kommer Han til oss og er nær oss. I messen er det øyeblikk når alle er stille og lytter til 
Ham. 

 
Til fordypning: 
KKK – 896 Om styringsembete 
KKK – 547 Om tegn på Guds 
rike 

 
Les Salme 23; Herren er min hyrde, i hans hånd er overflod …. 
Les en kort bibeltekst som du ikke kjenner så godt. Mediter i stillhet over denne i ti minutter. 

 
Forberedelser 
Vi har satt stoler i en halvsirkel, rundt et lite bordalter, som er dekket med hvit duk, løper i den 
liturgiske fargen grønn, og to lys, Bibel og ikon. 
Flanellograf: Bakgrunn: sjø og strand. Figurer: Båt, disipler og Jesus i sjøen, store 
folkemengder. En rull med tegnepapir/gråpapir. Tusjer eller fargeblyanter. 
Mange runde bomullsdotter (finnes ferdig i poser) 

 
1. Innledning/åpning 
Vi ønsker alle velkommen til søndagsskolen, gjør korsets tegn og tenner lysene. (La gjerne det 
barnet som sist har hatt bursdag tenne lysene). 
Vi synger sammen Jeg er trygg hos deg eller Herren er min hyrde. 
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Barna blir bedt om å sitte stille i ett minutt, og lytte til stillheten. Deretter snakker vi med barna 
om hvordan det var å være stille. 
Av og til er det vanskelig å være stille. Hvorfor er det vanskelig? Hva er det som forstyrrer oss? 
Hvor er det lettest å være stille? Ute i naturen kanskje? I Kirken? 
I dagens evangelium hører vi at selv Jesus av og til søkte ro og stillhet for å kunne be og lytte til 
Gud. Allikevel ble han ikke utålmodig når han så mennesker som trengte ham. 

 
2. Opplegg for formidling av bibelteksten 
(Ta fram flanellografen og sett fram sjøen og stranden, og disiplene og Jesus oppe i en båt. Uten 
flanellograf: Flippover eller et stort pappark til å tegne på. Tegn landskap med vann og en 
strandlinje til høyre. Tegn båten og Jesus og disiplene oppe i båten. Evt. bruk legofigurer og en 
papirbåt.) 

Leder: Jesus og disiplene var sammen med folk hele tiden, for alle ville høre hva de lærte om Gud 
og mange ønsket å bli helbredet: (bli friske). Derfor sa Jesus til dem: La oss dra bort til et øde 
sted der dere kan være alene og finne hvile. De satte seg i båten og reiste til et annet sted. Men 
mange folk så at de dro, og de skjønte hvor de hadde tenkt seg, så de gikk til fots og kom fram til 
stedet før båten var kommet fram. 

 
(Sett på (eller tegn) mennesker på stranden.) Jesus syntes veldig synd på alle folk da han så dem, 
de så ut som en saueflokk som manglet hyrden sin. Han skjønte at de lengtet etter å høre og 
lære mer om Gud, og han begynte å fortelle og forkynne dem om mye. 

 
Vi kan synge Herren er min hyrde (en gang til) som en overgang til refleksjonsdelen. 
Leder: Det var ikke så lenge Jesus og disiplene fikk være alene i ro og fred denne gangen. Men vi 
leser ofte at Jesus gikk for seg selv for å be og snakke alene med sin far i himmelen. Om kvelden 
og morgenen før vi står opp kan være gode steder å være helt stille sammen med Gud. 

 
Da Jesus så alle folkene som ventet på dem, syntes han de så ut som en flokk sauer uten hyrde. 
Dere vet at dersom saueflokk ikke har en gjeter eller en hyrde som leder dem trygt opp i fjellet, 
kan de godt gå seg vill. Vi mennesker kan også gå oss vill. Jesus så at menneskene også trengte 
en hyrde, en som ledet dem på riktig vei, og Jesus ville være denne hyrden. 
Da Jesus gikk opp til himmelen igjen, gav han hyrdejobben til disiplene sine, som ble de første 
biskopene. Og fremdeles i dag er dette oppgaven til prestene, biskopene og paven i verden i dag. 
De skal vise oss den rette vei, veien til Gud. Det er fordi det er en «god vei» å gå. 
(Dersom tiden tillater det kan man komme nærmere inn på hyrdeembete i dag. Biskopene og 
pave.) 

 
Nå skal vi lese evangeliet sammen. Vi synger et kort halleluja-vers. (La to barn bære lys på hver side 
av deg som leser, som ministranter). Vi tegner tre kors på panne, munn og hjerte mens barna sier 
henholdsvis: «tenke og forstå» (pannen), «fortelle andre» (munnen) og «gjemme det i hjertet» 
(hjertet). Alle barna setter seg med hendene foldet som en bok. Når du åpner Bibelen, kan alle de 
andre åpne hendene sine, og holde dem åpne helt til du har lest ferdig og lukker boken. Da kan du 
lukke boken din også. 
Leder: Slik lyder Herrens ord. 
Alle: Lovet være du Kristus. 

 
3. Sanger: 
Jeg er trygg hos deg (Adoremus, 186)  
Herren er min hyrde (Adoremus,157) 
Jeg er med dere alle dager (Barnesangboka, 151 og Adoremus, 184) 
Vi tar hverandres hender og setter oss i ring (Barnesangboka, 192, Adoremus, 283) 
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4. Andre punkter som kan tas med 
Aktivitet: 

1. Vi lager en vei: Rull ut en rull med papir. Tegn en kirke i den ene enden, La barna tegne 
sitt eget fotavtrykk på veien til kirken. (Ta av skoene, og tegn omriss av foten.) Barna 
kan fargelegge sine føtter. 

2. Bomullsdotter: Legg bomullsdotter i en stor haug på gulvet eller bordet. La barna få 
blåse dem utover og se hva som skjer. Hva må de gjøre for å «samle dem til en stor flokk» igjen 
så de ikke går seg vill. Kan vi blåse dem i samme retning? Inn i en pose? Vi snakker om å bli ledet 
(blåst) i riktig vei, og at alle skal være sammen ...) 

 

 
5. Avslutning 
Vi står i ring og ber høyt til slutt: 

 
Kjære Gud, hjelp oss til å søke stillhet og ro slik at vi kan lytte til deg, og følge deg. 
Takk for at du er vår gode hyrde. Led og beskytt våre prester og biskoper som skal lede oss til deg. 
Velsign oss Gud Fader, velsign oss Guds Sønn, velsign oss du, Guds Hellige Ånd. Amen. 
Hill deg, Maria ... 

 

 
Vi går samlet og rolig tilbake til kirken. 


