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

 
18. søndag i det alminnelige kirkeår – år B 

 
Evangelietekst: Joh. 6,24-35 

 
Da folk så at verken Jesus eller disiplene hans var der, gikk de i båtene og dro over til Kapernaum 
for å lete etter ham. De fant ham på den siden av sjøen og sa til ham: «Rabbi, når kom du hit?» 
Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere leter ikke etter meg fordi dere har sett tegn, 
men fordi dere spiste av brødene og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den 
mat som består og gir evig liv, den som Menneskesønnen vil gi dere. For på ham har Far, Gud 
selv, satt sitt segl.» 

Da sa de til ham: «Hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre?» Jesus svarte: «Dette 
er den gjerning Gud vil dere skal gjøre: Tro på ham som Gud har sendt.» «Hvilket tegn gjør du, så 
vi kan se det og tro på deg? Hva vil du gjøre?» spurte de. «Våre fedre spiste manna i ørkenen, 
slik det står skrevet: Brød fra himmelen ga han dem å spise.» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, 
jeg sier dere: Moses ga dere ikke brødet fra himmelen. Det er min Far som gir dere det sanne 
brødet fra himmelen. Guds brød er det brød som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» 
Da sa de til ham: «Herre, gi oss alltid dette brødet.» Jesus svarte: «Jeg er livets brød. Den som 
kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste. 

 
Øvrige lesninger: 2. Mos. 16,2-4.12-15; Ef. 4,17.20-24 

 

Refleksjon og hovedbudskap 
Tre søndager på rad framover vil teksten om Guds brød fra himmelen bli lest. Denne 
søndagsskoletimen begynner vi på dette tema ved å fortelle om mannaunderet i ørkenen, der vi 
hører at Gud sørger for oss når vi ber han om hjelp. Vi trenger ikke være redde, for Gud er 
sammen med oss. I dagens evangelium blir mannaunderet nevnt som et tegn fra Gud, og Jesus 
blir utfordret til å vise like store tegn som dette for at menneskene vil tro på ham. Jesus svarer 
på dette med å si at Gud nå sender det sanne brød: livets brød, og det er ham selv, Jesus. 
Mannabrødet gav kun næring for kroppen, men Guds brød: Jesus, er næring for vårt åndelige liv, 
som bringer oss helt inn i evigheten. Disse tekstene fra Johannes er sentrale for den katolske 
læren om eukaristien: Om Jesu legemlige tilstedeværelse i nattverden. Det er derfor også viktig å 
vise barna forbindelsen mellom Jesu ord og eukaristien i kirken. 

 
Forberedelser: 
Vi setter stoler i en halvsirkel rundt et lite bordalter pyntet med hvit duk, en løper i den liturgiske 
fargen grønn, to lys, en Bibel og et krusifiks eller ikon. 
I dag har vi også et ekte brød på alteret. 

 
Til dramatiseringen trenger vi: 
En stav, kappe, rød og hvit pute, riskjeksbiter i to kurver. 

 
1. Innledning/åpning 
Vi begynner med å ønske barna velkommen, vi gjør korsets tegn og tenner lysene. Vi kan synge 
«Dette lille lyset mitt» eller «Om jeg er liten eller stor». 

 
Ser dere noe uvant på alteret i dag? Bibelfortellingen i dag handler om brød. 
Vi skal få høre en fortelling fra Det gamle testamentet, om noe som skjedde lenge før Jesus ble 
født. Guds eget folk gikk ute i ørkenen og var svært sultne. De hadde ikke mer mat. Da skjedde 
det et stort under. 
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Hva er et under? (La barna prøve å forklare: noe uvanlig, noe som egentlig ikke går an, men som 
likevel skjer ...) 

 

 
2. Opplegg for formidling av bibelteksten 
Vi forteller om mannaunderet mens vi bruker barna som statister i fortellingen: levende statuer. 

Nå skal vi late som om at vi er Guds folk i Ørkenen. Vi er ute i ørkenen fordi vi måtte rømme fra et 
land som heter Egypt, og Gud har lovet å vise oss veien til et nytt land der vi kan bo. Vi har gått 
lenge i ørkenen og det er veldig varmt her. (Alle reiser seg fra stolene sine og går til den ene 
enden av rommet) Lederen for folket heter Moses, han går først med staven sin, (Finn en gutt og 
gi ham en stav og en kappe.) Om dagen viste Gud veien i form av en sky (Gi et barn en hvit pute 
som holdes opp, og la henne stå først) Og om natten ble skyen til en stor ildflamme (Gi henne en 
rød pute i den andre hånden) Helt der borte er det lovede land, når vi kommer bort der er vi 
framme! (Pek på andre siden av rommet) Og nå vandrer vi i mange, mange dager. Når vi 
begynner å gå, veksler putene mellom hvit og rød annethvert skritt for å vise at dagene og 
nettene går. Nå stopper vi (ca. i midten av rommet, der det passer. La alle sette seg ned.) Nå har vi 
gått så lenge at vi ikke har mer mat igjen og vi begynner å klage til Moses! Vi er så sultne! (Alle 
holder på magene sine, og etterpå hytter med neven mot Moses.) Tror dere at Gud hører 
bønnene våre? Vi får bøye hodet og sove litt og se hva som skjer ... (La          alle lukke øynene, 
mens de holder fram sine tomme hender. Du og en hjelper plasserer en liten riskakebit i hver 
hånd. Så får barna åpne øynene og se på riskaken.) Ja, se her! I løpet av natten lot Gud det falle 
ned fra himmelen et hvitt tynt brød på gresset. Og alle gikk ut og plukket det, mens de sa: Hva er 
det? Kan alle si det mange ganger: «Hva er det?» På det språket som Guds folk snakket, så het 
det: «Manna?» Kan alle si det? «Manna?» Derfor ble brødet kalt for manna. Nå kan vi smake på 
manna, og vi blir gode og mette. 
Og etter dette underet skjønte folket at Gud passet på dem, og at de ikke trengte å bekymre seg. 
Og til slutt nådde de fram til landet Gud hadde lovet dem. (La alle reise seg og gå resten av veien 
fram til andre enden av rommet.) 
Gud vil alltid gi oss det vi trenger.  

Nå skal vi sette oss på stolene igjen. 

Gud sendte mannabrød fra himmelen for å vise menneskene at han passet på dem og tok vare 
på dem. Vet vi om andre ting Gud har sendt til oss fra himmelen? (Her kan det komme mange 
forslag: regn, sol, engler ... alt dette er riktig ... men den viktigste gaven Gud har sendt fra 
himmelen er Jesus, sin egen sønn.) Jesus kommer fra Guds himmel ned til oss. Og vet dere hva 
Jesus kaller seg selv: Han sier: Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal aldri sulte, og 
den som tror på meg skal aldri tørste. 

 
Mannabrødet var brød som mettet magene. (Hold deg på magen) Jesus er livets brød som metter 
hjertet vårt. (Hold på hjertet). 

 
Nå skal vi lese sammen Jesu ord fra Bibelen, og vi korser oss på panne, munn og hjerte. (mens vi 
gjerne sier «tenke og forstå», «fortelle andre» og «gjemme det i hjertet). Vi synger et lite halleluja-
vers. Vi leser det utdraget som er merket i teksten ovenfor. To barn kan komme fram og holde 
lysene mens du leser, som to ministranter). 
Etter teksten: Slik lyder Herrens ord 
Alle: Lovet være du Kristus. 

 
Hvis tid kan man lære en sang til slutt: Jeg er livets brød. (Vi synger sangen (med begge versene) 
flere ganger.) 
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3. Sanger 
Jeg åpner min bibel (Sanger for de små, 8) 
Søk først Guds rike (Barnesalmeboka, 37) 
Jeg er livets brød (Lov Herren, 756 og Adoremus, 183) 

 
4. Andre punkter som kan tas med 
Aktiviteter: 
(Utstyr: Brun papp, ferdigskrevet minneord på hvitt papir, søndagskolekort og klistremerker.) 
Hvis det fortsatt er tid igjen, kan barna få skrive (evt. lime inn) minneordet på små pappbrød i 
brunt papir, og ta med seg hjem. 

 
Helgendager på denne tiden: 
9. august: Edith Stein. 
 

5. Avslutning 
Vi holder hverandre i hendene og sier velsignelsen sammen: Velsign oss Gud fader, velsign oss 
Guds sønn, velsign oss, du Guds hellige Ånd. 
 
Vi går inn i kirken igjen. 

 
 


