den katolske kirkes ressursbank

Opplegg for Ordets liturgi for barn
Tidsramme: 20-25 minutter
17. søndag i det alminnelige kirkeår B
Evangelietekst: Joh. 6,1-15
Senere dro Jesus over til den andre siden av Galileasjøen, som også kalles Tiberiassjøen. En stor
folkemengde fulgte etter ham, fordi de så tegnene han gjorde da han helbredet de syke. Jesus
gikk opp i fjellet, og der satte han seg sammen med disiplene sine. Påsken, jødenes høytid, var
nær.
Jesus løftet blikket og så at en stor folkemengde kom til ham. Han sa da til Filip: «Hvor
skal vi kjøpe brød så alle disse kan få noe å spise?» Dette sa han for å prøve ham, for han visste
selv hva han ville gjøre. Filip svarte: «Brød for to hundre denarer er ikke nok til at hver av dem
kan få et lite stykke.» En annen av disiplene, Andreas, bror til Simon Peter, sa da til ham: «Det er
et barn her som har fem byggbrød og to fisker. Men hva er det til så mange?» Da sa Jesus: «La
folket sette seg.» Det var mye gress på stedet, og de satte seg ned. De var omkring fem tusen
menn. Da tok Jesus brødene, ba takkebønnen og delte ut til dem som satt der. På samme måte
delte han ut av fiskene, så
mye de ville ha. Da de var blitt mette, sa han til disiplene: «Samle
sammen stykkene som er til overs, slik at ikke noe går til spille.» De gjorde det, og etter måltidet
fylte de tolv kurver med stykker som var blitt igjen av de fem byggbrødene.
Da folk så det tegnet Jesus hadde gjort, sa de: «Dette er profeten som skal komme til
verden!» Jesus forsto at de ville komme og tvinge ham med seg for å gjøre ham til konge. Derfor
trakk han seg bort igjen og gikk opp i fjellet, han alene.
Øvrige lesninger: 2. Kong 4,42-44; Ef. 4,1-6
Refleksjon og hovedbudskap:
Jesus var ofte omgitt av mange mennesker som han underviste, og de var langt fra nærmeste
by. Ved å mette fem tusen med fem brød og to fisker underviste Jesus sine disipler i troen. Han
ga også de sultne menneskene et helt konkret tegn på Guds kjærlighet.
Gjærtegnet kan kanskje også sammenlignes med Mannaunderet i 5 Mosebok 11, - Gud dekker
både de åndelige og de fysiske behov. Også i dagens første lesning hører vi Elia forsikre tjeneren
om at det blir nok mat til alle. For så sier Herren: «De skal spise og det skal bli nok til alle». I
Guds verden er der plass og nok til alle. Vi er Guds utvalgte og derfor sørger han for oss. Gutten
som stilte sine fem brød og to fisker til disposisjon, er et eksempel på hvordan Gud kan
forvandle det lille vi gir ham til noe stort. Og på hvordan vi skal dele rettferdig.
Til fordypning:
KKK-218-221 Gud er kjærlighet
Vi tilber sakramentet og leser tekster som omhandler nattverden. Les skjærtorsdagsliturgien
(finnes i messeboken).
Forberedelser:
Flanellograf: Bakgrunn: utelandskap. Figurer: Jesus, noen disipler, gutt, folkemengde, fem fisker
og to små brød, tolv kurver.
Vi har pyntet et lite bordalter med hvit duk, en løper i den liturgiske fargen grønn, to lys, ikon og
bibel. I dag kan du også ta med fem rundstykker og to fisker (kjøp inn 2 kaldrøkte makrell eller
sardiner på boks, eller ta lekefisker/ lag av kitt/trolldeig), og legg på alteret eller ved siden av.
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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/sier sammen:
Herre, vår jord bærer mat nok til
alle, takk for den delen du vil vi skal
ha.
Lær oss å dekke et langbord i
verden som alle kan reise seg
mette fra. Amen.
Vi kan også synge: Her er mitt øre.
I dag skal vi høre en fortelling om da Jesus gjorde et stort under foran mange tusen mennesker.
Vet dere hva et under er? (La gjerne barna komme med forslag, ta deg tid til å høre på dem som
vil si noe). Ja, et under er noe som skjer som vi ikke kan forklare ... Jesus gjorde mange under for
å vise at han er Gud: Husker dere noen? (underet med vann som ble til vin, Jesus gikk på vannet,
døde ble levende igjen).! Kan dere se hva vi som ligger på alteret i dag? To små fisk og fem små
brød. I dag skal vi høre om en gang Jesus gjorde det slik at mange tusen sultne mennesker ble
mette av bare en slik liten matpakke.
Vi (reiser oss og) 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). (De første
gangene forklares dette hver gang, siden av og til.) Vi synger et halleluja-vers.
Les dagens evangelium (gjerne fra en barnebibel hvis barna er små). La to barn komme fram og
holde lys på begge sider, som ministranter.
Til slutt sier lederen: Slik lyder Herrens ord.
Alle svarer: Lovet være du, Kristus.
2. Opplegg for formidling av bibelteksten:
Flanellografen: Legg på utebakgrunn, Jesus og folkemengden og noen disipler.
Uten flanellograf: Ta fram barna til rollene, etter hvert som du forteller om
dem.
Her ser dere Jesus. Mange mennesker har fulgt etter ham for å høre ham snakke og helbrede
mennesker. Ja, det er mange tusen som har gått opp i fjellene for å være sammen med Jesus.
Jesus ser alle menneskene, og han sender dem ikke bort. Han sender aldri noen bort fra seg.
Han taler til dem, og han helbreder mange. Men så blir det kveld, og det er langt fra butikker
der folk kan kjøpe seg noe å spise. Folk er sultne. Hva skal de gjøre?
Jo, en liten gutt har med seg to fisker og fem små brød, og gir dette til Jesus. (Flytt
gutten bort til Jesus, og legg på de fem brødene og de to fiskene/ eller ta fram maten fra
bordalteret).
Og hva gjør Jesus? Sier han: «nei, dette er altfor lite, trodde du at dette skulle gi mat til så
mange mennesker?» Nei, Jesus sier aldri nei til det vi vil gi ham. Han tar matpakken, løfter den
opp og ber takkebønnen og begynner å dele ut. Og hva skjer? ... Det blir nok mat til alle, det
skjer et mirakel. Det blir ikke bare nok, det blir mye mat igjen. Jesus ber disiplene samle inn all
maten som er til overs, og det er 12 fulle kurver. (Flanellograf: sett på tolv kurver. Uten
flanellograf: La tolv barn holde hver sin usynlige kurv, evt løft tolv hender i været for å vise hvor
mange kurver som var til overs).
Når menneskene så det som hadde skjedd, skjønte de at han var en stor profet. Men Jesus
forstod at de ville prøve å gjøre ham til konge, og da trakk han seg bort. For det var ikke på
denne måten han skulle være konge. Tiden var ikke inne.
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Vi synger sangen Bli kjent med Jesus eller Her er mitt øre.
La dere merke til at det var en liten gutt som gav maten sin til Jesus? Kanskje han var like gammel
som en av dere? Han var ganske modig som turte å komme fram med maten sin til Jesus. Han
hadde fått matpakke fra mammaen sin, og så tenkte han at han kunne gi den til Jesus.
Det er nok mange som ville ledd av ham og tenkt at han var barnslig som trodde at Jesus trengte
den lille matpakken hans. Men det brydde gutten seg ikke om.
Av og til tenker vi også at det vi har ikke er godt nok for Jesus. Til og med voksne tenker
sånn: «Nei, jeg kan jo ingenting! Gud trenger ikke hjelp av meg, jeg er jo så liten!»
Men hva var det Jesus gjorde med gaven fra gutten? Han tok imot den, ... og takket Gud
for den. Og han gjorde slik at den lille gaven vokste og ble stor, slik at alle fikk del i den.
Vi kan også vite at alt vi gir til Gud, det tar han imot og velsigner det, slik at det blir til noe
godt for oss selv og andre.
Hvilke gaver har vi som vi kan gi til Jesus? (vi kan gi vår tid, -til å være sammen med Jesus i kirken,
i bønn. Vi kan gi vår omsorg og si at Jesus må bruke oss til å være god mot andre, vi kan gi vår
kjærlighet til Jesus, og være glad i ham fordi han elsker oss. Vi kan også gi ting vi har, og penger til
kirken, og til mennesker som trenger hjelp.) Vi kan gi hele oss selv, og si til Jesus at vi vil at han
skal bruke oss som han vil.
Til avslutning av denne bolken, skal vi i skal synge sang om dette: Fader du har skapt meg.
3. Sangforslag
Her er mitt øre (Barnesalmeboka, 171)
Herre, din jord bærer mat nok til alle
Bli kjent med Jesus (Adoremus, 82)
Fader du har skapt meg (Adoremus, 115)
4. Andre punkter som kan tas med
La barna være med å lage enkle bevegelser til sangen Fader, du har skapt meg.

5. Avslutning
Vi ber sammen: Takk Herre, for at du alltid tar imot det vi gir deg og velsigner det.
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