den katolske kirkes ressursbank

OLFB

Opplegg for Ordets liturgi for barn
Tidsramme: 20-25 minutter
21. søndag i det alminnelige kirkeår – år B
Evangelietekst: Joh. 6,60-69
Mange av disiplene hans sa da de hørte det: «Dette er harde ord! Hvem kan høre på slikt?» Jesus
visste med seg selv at disiplene hans murret på grunn av dette, og han sa: «Blir dere støtt av dette?
Hva så når dere ser Menneskesønnen stige opp dit hvor han var før? Det er Ånden som gjør
levende, kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere, er ånd og liv. Men det er noen av
dere som ikke tror.» For Jesus visste fra første stund hvem som ikke trodde, og hvem som skulle
forråde ham. Og han la til: «Derfor sa jeg til dere: Ingen kan komme til meg uten at det blir gitt
ham av Far.»
Etter dette trakk mange av disiplene seg unna og gikk ikke lenger omkring sammen med ham.
Da spurte Jesus de tolv: «Vil også dere gå bort?» Simon Peter svarte: «Herre, hvem skal vi gå til? Du
har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds Hellige.»
Øvrige lesninger: Jos. 24,1-2a.15-17.18b; Ef. 5,21-32
Refleksjon og hovedbudskap
I denne søndagsskoletimen vil vi lytte til Peters svar til Jesus: «Herre, hvem skal vi gå? Du har det
evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds Hellige.» De tolv disiplene til Jesus ønsket fortsatt å
vandre sammen med ham, til tross for at flere hadde trukket seg unna. Jesu ord hadde virket harde
på mange av dem, hans sterke ord om å spise og drikke menneskesønnens kjøtt og blod kunne de
og ville de ikke forstå. De tok anstøt av det kannibalistiske språket, og store mengder som fulgte
Jesus sluttet å følge ham etter dette. Jesus gjør ingen anstrengelser for å prøve å forklare eller
formilde det han har sagt. De tolv, derimot, velger å bli. Med Peter som representant, forstår vi at
de har tatt imot Jesu lære i sitt hjerte, selv om de enda ikke forstår hva Jesus mener med det han
sier. De har tillit til Jesus, og som vi vet, får Jesu ord sin fulle mening først senere, gjennom en
sakramental forståelse av det som skjer i eukaristien i messen.
For barna kan vi sette søkelys på at disiplene ønsket å være sammen med Jesus, og at de følte seg
trygge med ham.
Forberedelser:
Vi har dekket et lite alterbord med hvit duk og en løper i den liturgiske fargen grønn, to lys, krusifiks
og en åpnet bibel, og vi setter stolene i en halvsirkel rundt dette.
1. Innledning/åpning
Vi ønsker alle velkommen og gjør korsets tegn. Vi tenner lysene og synger en sang: Om jeg er liten
eller stor.
Nå skal jeg fortelle om en liten jente. Det beste hun visste var når hun fikk ligge mellom mamma og
pappa i sengen deres. Ofte hendte det at hun våknet midt på natten i sin egen seng, og da syntes
hun alt var så skummelt. Hun skyndte seg så fort hun kunne opp i den store sengen, og når hun
endelig lå godt midt mellom mamma og pappa, smilte hun og hvisket: «Nå føler jeg meg trygg!» og
så sovnet hun.
Hvorfor tror dere hun følte seg trygg der?
Kan dere huske at dere har følt dere trygge, sånn som den lille jenta i
fortellingen? Når føler dere dere trygge?
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Alle mennesker trenger å føle seg trygge. Alle, både barn og voksne.
Det er bare når vi er trygge at vi kan ha det helt bra.
Nå skal vi lese dagens evangelium, og da synger vi Halleluja, og korser oss på panne, munn og hjerte.
(Si gjerne samtidig sammen med barna: «tenke og forstå», «fortelle andre», «gjemme det i hjertet»).
I dag handler evangeliet om en gang Jesus hadde snakket med mange mennesker. Da bestemte
mange seg for at de ikke ville høre på Jesus mer, og de gikk fra ham. Men tolv disipler stod igjen. Nå
skal vi lese hva Jesus sier:
(Åpne opp Bibelen og les dette utdraget:)
Da spurte Jesus de tolv: «Vil også dere gå bort?» Simon Peter svarte: «Herre, hvem skal vi gå til? Du
har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds Hellige.» (Joh. 6, 69)
Lederen: Slik lyder Herrens ord.
Alle: Lovet være du Kristus.

2. Opplegg for formidling av bibelteksten
(Utstyr: Flanellograf: Mange mennesker, Jesus, de tolv disiplene.
Uten flanellograf: Ta fram en som kan være Jesus og de andre barna kan være de tolv disiplene.)
(På flanellografen: Legg på mange mennesker og Jesus.)
Her ser dere Jesus snakket til mange av disiplene sine, de som fulgte Jesus og lærte av ham. Jesus
fortalte om Gud og om at han var Guds sønn. Dette ville ikke alle tro på, og derfor gikk mange sin vei.
(På flan: Ta vekk folkemengden, bare la de tolv står igjen, med Peter fremst).
Men tolv disipler stod igjen sammen med Jesus. Jesus spurte om også de siste tolv ville gå fra ham.
Da svarte Simon Peter: Hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds
Hellige.
Peter trodde på Jesus og på det han sa. Han følte seg trygg sammen med ham og ville ikke være
noen andre steder. Det samme gjorde disiplene.
Hvorfor følte de seg trygge hos Jesus, tror dere?
(La barna selv sette ord på det de tenker. Hent gjerne fram noe av det de sa når de fortalte om sin
egen trygghet ovenfor.
Kanskje de visste at han ville beskytte dem? Kanskje de visste at han var sterkest? Kanskje de skjønte
at han var Guds egen sønn og derfor kunne passe på dem?)
Det er mange som føler seg trygge hos Jesus.
Lenge etter dette, så vet vi at Jesus døde på korset (… lag et kors med armene i kryss …) og stod opp
igjen. (Ta armene dine ut til sidene.)
Og etter det husker dere kanskje at Jesus reiste opp til himmelen? (La Jesus sveve ut av
flanellografen/eller la Jesus sette seg.)
Hva tror dere disiplene følte da? Følte de seg fortsatt trygge når Jesus var borte?
Ja, det gjorde de. Jesus hadde nemlig sagt at de ikke skulle være redde. Han sa:
«Jeg er med dere alle dager. Inntil verdens ende.»
Og Gud sendte Den Hellige Ånd på pinsedagen (sett på en ildtunge over disiplene på flanellografen/
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eller la alle lage en ildtunge med å sette to håndflater mot hverandre.)
Den hellige Ånd er som en ild som gir hjertet varme, men som vi ikke kan brenne oss på.
Den hellige Ånd gav disiplene trygghet om at Jesus alltid var sammen med dem, selv om de ikke
kunne se ham lenger.
Kan vi se Jesus?
Hvordan kan vi tro på ham da?
(La barna oppdage parallellen mellom deres tro og disiplenes tro.)
Har Den Hellige Ånd kommet til oss?
Ja, vi har alle fått Den Hellige Ånd som gave da vi ble døpt.
Derfor kan også vi være trygge og vite at Jesus er sammen med oss. Selv om vi ikke kan se ham.
Nå skal vi synge en sang som handler om at Jesus gjør oss trygge: Jeg er trygg hos deg.
(Syng sangen med bevegelser. Sangen finnes på NUKs barnesang-cd (bestilles gratis hos NUK), og
bevegelsene finner du på nuk.no: Barn: Bevegelsessanger.)
3. Sanger
Alle, alle vil vi ha med! (Min båt er så liten)
Jeg er trygg hos deg (Adoremus, 186)
Herre, til hvem skal vi gå? (Adoremus, 154)
4. Andre punkter som kan tas med
Aktiviteter
Utstyr: Pledd/tepper til å ha på gulvet. Gregoriansk eller annen vakker kirkemusikk på cd.
La barna ta av seg på beina, og la dem legge seg ned på teppet. For at det ikke skal bli mye tull kan
du gi beskjedene i denne rekkefølgen:
1. Alle setter seg på baken.
2. Alle finner plass til beina sine strak ut.
3. Alle ser bak seg og finner plass til ryggen og hodet, og legger seg sakte ned.
4. Alle finner plass til armene ved siden av kroppen.
5. Alle lukker øynene, og lytter til musikken.
6. Hvis de trenger konsentrasjonshjelp, kan du be dem om å tenke på hva slags instrumenter
de hører på.
La barna ligge slik til sangen/satsen er ferdig (ca. 3-5 min). La dem reise seg sakte opp.
Helgendager på denne tiden:
27. august: Den Hellige Monica
28. august: Den Hellige Augustin
5. Avslutning
Vi avslutter med å holde hverandre i hendene og sier velsignelsen sammen: Velsign oss Gud fader,
velsign oss Guds sønn, velsign oss, du Guds hellige Ånd.
Så går vi sammen inn i kirken igjen.
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