
 

 

 

 

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

 
23. søndag i det alminnelige kirkeår B 

 
 

Evangelietekst: Mark. 7,31-37 
 
Siden forlot Jesus Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom 
Dekapolis-landet. De førte til ham en mann som var døv og hadde vondt for å tale, og de ba ham legge 
hendene på ham. Jesus tok ham med seg bort fra mengden. Han stakk fingrene i ørene hans, tok spytt 
og berørte tungen hans. Så løftet han blikket mot himmelen, sukket og sa til ham: «Effata!» – det betyr: 
«Lukk deg opp!» Straks ble ørene hans åpnet, båndet som bandt tungen hans, ble løst, og han snakket 
rent. Jesus forbød dem å fortelle dette til noen. Men jo mer han forbød det, dess mer gjorde de det 
kjent. Folk var overveldet og forundret og sa: «Alt han har gjort, er godt. Han får døve til å høre og 
stumme til å tale.» 
 
Øvrige lesninger: Jes. 35,4-7a; Jak. 2,1-5 
 
Refleksjon og hovedbudskap 
Denne søndagen forteller oss evangeliet at Jesus, Guds sønn kan endre våre liv. Han kan åpne den 
blindes øyne og gi stemme til de tause, han kan gjøre døve hørende. I Jesaja leser vi: "Si til de urolige 
hjerter: Vær frimodige, vær ikke redde! Se, der er deres Gud." Jesaja-teksten minner oss – som 
evangeliet – på at Gud kan gripe inn i våre liv. 
 
Evangelieteksten handler om tiden vi lever under; at vi som mennesker har en tendens til å stenge oss 
selv av fra verden, og stenge en del av verden ute – kanskje fordi vi ikke klarer å forholde oss til 
sannheten. Noe som er åpenbart ved livet og ved verden når ikke frem til oss – det som er det aller 
viktigste budskapet til oss; sannheten om oss selv, hvem vi egentlig er og om Guds rike komme, når ikke 
frem til oss. Dem døvstumme mannen i fortellingen, er et bilde på et slikt menneske som er avstengt fra 
å lære om sannheten. Han går bare rundt i sin egen verden, og den er svært trang og avgrenset, med få 
inntrykk å forholde seg til på daglig basis; et rutineliv, der det aldri skjer noe nytt. Den døvstumme 
mannen er et bilde på noe sentralt ved alle menneskers liv. Vi vandrer rundt i vant monotoni, der vi ikke 
åpner oss for livets og skaperverkets åndelige aspekter. Jesus kommer inn i livet til den døvstumme 
mannen, med ett eneste ord, «effata», som man skulle tro at mannen ikke engang kunne høre, i og med 
at han faktisk ikke er i stand til å høre. Men Jesus blr, i møte med mannen, selv dette ordet; han er i 
virkeligheten Gud Faderen, og han skaper med dette ordet; «effata» nytt i mannens liv og dermed i hele 
skaperverket. Her skaper Jesus åpningen for Guds rike i den døvstumme mannen. Han er ikke lenger 
døvstum, han er blitt omskapt, har fått et nytt liv; et liv i Guds rike. Slik kan vi alle være lydhøre for Guds 
ord – et ord som treffer hver og en midt i livet, et ord som omskaper hele vårt liv og lar oss høre Guds 
rike til.  
 
Ingenting som står i bibelen er tilfeldig, heller ikke når det oversettes til et hvilket som språk i verden, f. 
eks som her; når vi leser evangelieteksten i norsk språkdrakt. Jesus bruker ordet «Effata». Det er ikke 
tilfeldig, og det kan lønne seg å smake nøye på dette ordet. «Effata» er et veldig sterkt ord, og det høres 
hardt ut når du uttaler det. Hva synes du at ordet ligner på? Kan du flere språk enn norsk, der lyden av 
dette ordet vekker noen konnotasjoner og assosiasjoner hos deg? Ut ifra det norske språket kan vi i 
hvert fall si at det ligner på det norske ordet «effekt». Og når noe har en effekt på noe annet, så betyr 



 

 

 

 

det at det har en påvirkning på det; det er noe som forandres av noe annet – blir andreledes enn det var 
før. Kanskje kommer nye egenskaper til syne? Kanskje er det noe som slår ut i full blomstring, som når 
vårsolen kommer etter en mørk vinter og gjør sin effekt på naturen? Den stumme mannen ble forandret 
og annerledes enn han var tidligere, etter at han ble truffet av Jesu sterke ord og handling i hans liv. Og 
på samme måte har Guds rikes komme, effekt på hele verden og alle menneskers liv. At Guds rike er 
kommet og finnes iblant oss allerede, har en effekt på verden vi lever i; med Kristi komme er verden blitt 
åpnet opp – mennesket lever ikke lenger for seg selv, men i felleskap med Gud. Kristus har effekt på alle 
menneskers liv. Han omskaper oss grunnleggende, og etter møtet med Kristi sterke ord til hver og en, er 
ingen en samme som før lenger; vi er omskapt til livet i hans rike – og vi er ikke lenger bare vesener som 
hører denne verden til og tumler døvstumme rundt i den. Dette er Åndens komme, og Åndens 
omkalfatring av våre liv – og det er en omkalfatring som er til å erfares også på det rent fysiske plan; den 
gjelder også vår kropp og våre mellommenneskelige relasjoner.     
 
Guds rike er til stede her i denne verden som vi lever i nå, for Kristus er selv kommet til verden, og han 
lever iblant oss på mystisk vis. Hvis vi bruker troens øyne og ører, kan vi se og høre det. Vi som tror på 
ham, er redskaper for Guds rike her på jorden. Det snakkes om Guds rike her i verden. Og folk gjør gode 
gjerninger og under i Kristi navn også i dag. Hvis vi åpner troens øyne og ører, kan vi se og høre det. Og 
hvis vi åpner munnen og taler sannheten om Kristus, da er han her allerede, og Guds rike er allerede til 
stede i våre liv.  
 
 
Forslag til fordypning for læreren 
Mediter over det å være åpen for Gud i ditt eget liv. 
 
Forberedelser: 
Vi setter stolene i halvsirkel rundt et bord med hvit duk og en løper i den liturgiske fargen grønn. To lys, 
Bibel og et ikon eller krusifiks kan også stå på bordet. 
 
Innledning/åpning 
Vi ønsker velkommen og gjør korsets tegn. Vi tenner lysene og synger: Jeg er med dere alle dager. Ta 
med noe som du syns kan illustrere dagens tema, som kan legges på bordet. Et hjerte? 
 
Opplegg for formidling av bibelteksten 
Begynn med å si at vi i dag skal leke en lek. La barna stille seg opp to og to. Et av barna skal være den 
blinde (og lukker øynene), den andre skal lede veien. Dette gjøres ved at vi stiller oss bak "den blinde" 
og legger en hånd på skulderen. La barna gå rundt, langsomt i rommet. Etter en stund kan de bytte 
roller. 
 
Eller de kan sitte i en ring på gulvet og vekselvis lukke og åpne øynene: Hva ser de når de er 
åpne/lukket? Hvis de holder for ørene/ hvis de lytter nøye: Hva hører de? Hvis de holder for nesen/hvis 
de snuser i luften: Hva lukter de? Hvis de ligger ned, hvordan føles gulvet? Hvis de står opp og strekker 
på seg, hvor langt kan de rekke opp da? (Finn gjerne på andre "undringsøvelser"). 
 
Samle dem så igjen og fortell dem en historie om hvordan du selv eller noen du kjenner har erfart 
hvordan Gud har grepet inn i deres liv. Forbered deg godt i forveien, trene gjerne på å fortelle historien 
for deg selv. Tenk nøye igjennom hvordan du skal fortelle den på en kortfattet og klar måte, samtidig 
som det blir en god historie som barna kan bli opptatt av. 
 



 

 

 

 

 
Les dagens evangelium for barna: 
Vi synger halleluja, og korser oss på panne, munn og hjerte. Barna kan gjerne sitte med hendene foldet 
som en bok, og åpne dem samtidig som lederen åpner Bibelen. 
L: Slik lyder Herrens ord. Alle: Lovet være du Kristus 
 
Spør dem så: Hva tror dere den døve mannen hørte når han fikk hørselen tilbake? Hva tror dere han sa? Sang 
han, viste han sin glede på andre måter? Hvordan? 
 
Hvis noen av barna har en egen fortelling om noe de har opplevd, kan de dele dette med dere andre. 
 
Avslutt med å minne barna på at også hvis vi ikke kan se Gud, slik som de kunne se og høre Jesus på den tiden, 
kan vi likevel oppleve Gud hvis vi lytter nøye og ser godt etter. For eksempel ved at noen trøster oss, når vi er 
lei oss. Gud viser seg gjennom oss i dag, det vi gjør for hverandre. Og noen ganger, gjør han også noe vi ikke 
trodde var mulig. Når det skjer, må vi være ekstra oppmerksomme. For Gud gir oss da en spesiell hilsen. 
 
Sanger 
Jeg er med dere alle dager (Barnesalmeboka 151, Adoremus 184)  
Gud, lær meg å se (Barnesalmeboka 168, Adoremus 131) 
Vinden ser vi ikke (Barnesalmeboka 79, Adoremus 284) 
 
Andre punkter som kan tas med 
Er det noe dere vil takke Gud for i dag? Ta med en kurv, og la alle barna som vil putte usynlige takkebønner i 
kurven. De kan si dem høyt eller inni seg. Fyll den helt opp til randen. 
 
 
Avslutning 
Samle barna i en ring, folde hendene eller hold hverandre i hånd. Gjør korsets tegn sammen. Du kan takke for 
noe som Gud har gjort for. Spør om noen av barna har noe spesielt å takke for. Avslutt med å lese følgende 
bønn: 
 
Gud som hører hva vi ber om og som vet hva vi vil ha, 
gi oss det du vet er bra. 
 
Lær oss gode ord og tanker, tjene andre på vår vei, 
tilgi oss når vi svikter deg. 
 
Takk for at du hjelper alle, Takk for mat og takk for klær, Takk for at du har oss kjær. 
 
Amen. 
 


