
 

 

 

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

 
24. søndag i det alminnelige kirkeår B 

 
Evangelium: Mark 8,27-35 
 
Deretter dro Jesus og disiplene over mot landsbyene omkring Cæsarea Philippi. Og underveis spurte 
han dem: «Hvem sier folk at jeg er?» De svarte: «Johannes Døperen, - men andre sier Elia, og andre 
igjen bare: en av profetene.» Da spurte han dem selv: «Men dere, hvem sier dere at jeg er?» Peter 
tar da ordet og svarer: «Du er Messias.» Men dette forbød han dem strengt å snakke om til noen. 
Deretter begynte han å forklare dem at Menneskesønnen skulle få meget å lide og bli forkastet av 
folkets eldste, av yppersteprestene og de lovkyndige, og at han skulle bli slått i hjel og oppstå igjen 
efter tre dager. Alt dette talte han rett ut om. Men Peter tok ham til side og begynte å tale ham 
alvorlig til rette. Da vendte Jesus seg, og med et blikk på disiplene sa han skarpt til Peter: «Bort fra 
meg, Satan, for du tenker som et menneske, uten sans for Guds veier!» Siden kalte han sammen 
folket og disiplene og sa til dem: «Den som vil slutte seg til meng, han må gi avkall på sitt eget, ta 
opp sitt kors, og følge meg.» 
 
Øvrige lesninger: Jes. 50,5-9a; Jak. 2,14-18 
 
Refleksjon og hovedbudskap 
Hovedfokus denne søndagen er Peters bekreftelse, «Du er Messias». Messiasnavnet forklares slik i 
Den katolske kirkens katekisme (436): Kristus kommer av den greske oversettelsen av det hebraiske 
ordet «Messias» som betyr den salvede. (...) I Israel ble nemlig de som Gud hadde vigslet til en særlig 
oppgave for seg salvet i hans navn. Kongene, prestene og av og til profetene ble salvet. (...) Dette 
skulle særlig gjelde den Messias Gud ville sende for å opprette sitt rike definitivt. Messias skulle 
salves i Herrens ånd, både som konge, prest og også profet. Jesus oppfylte Israels messianske håp 
ved å være prest, profet og konge. Slik forkynner engelen for gjeterne: I dag er deres frelser født, her 
i Davids by: det er Messias, Herren. (Luk. 2,11). 
 
Videre står det i KKK (440): Jesus tok imot Peters trosbekjennelse av Ham som Messias ved å varsle 
om at Menneskesønnen snart skulle lide. Han avslørte hva det egentlig innebar å være messiansk 
konge, både ved å vise til den opphøyede menneskesønnen «som er steget ned fra himmelen» 
(Joh3,13) og til sin frelsesgjerning som Herrens lidende tjener. Derfor viser hans sanne 
kongeverdighet seg først etter at Han er blitt båret opp på korset. 
 
For barna vil vi i dette opplegget dvele ved Messias-navnet og snakke om Jesu tre embeter som 
konge, prest og profet. 

 
Til fordypning: 
Les i katekismen om Messias og Kristus. Det er mange gode og klargjørende henvisninger til disse 
navnene bak i boken. 
Vedlagt er også en enkel utlegning av de tre embeter fra et jesuittisk nettsted: loyolapress.com 
 
 
Forberedelser 
Vi har stilt opp stoler i en halvsirkel, og med et lite bordalter fremme. Alteret er kledd i en hvit duk 
med en grønn løper, to lys, et ikon eller krusifiks og en barnebibel. 
Flanellograf: Jesus og disiplene. 
I dag har vi med enkle rekvisitter til å illustrere de tre embeter:  
Konge: tornekrone og rød kappe (evt. en vanlig krone også)  
Prest: hvit kappe (skjorte/bluse) og stola (lilla eller grønt skjerf).  



 

 

 

Profeten: skriftrull 
 
Innledning/åpning: 
Vi ønsker velkommen til søndagsskolen, gjør korsets tegn og tenner lysene på alteret. 

Leder: I dag skal vi snakke om et ord som vi ikke bruker så ofte: Messias. Har dere hørt dette 
ordet før? Vet dere hvem som har det navnet? (Jesus) I dag skal vi lære litt mer om hva det 
navnet betyr. Messias er nemlig et ord på hebraisk, som er det språket de snakket i det landet 
Jesus kom fra. 
Nå skal vi lese dagens tekst, og nå må dere lytte ekstra godt etter når dere hører navnet Messias. 

 
La to barn komme frem for å holde lysene (som ministranter) mens du leser teksten. Vi begynner 
med å synge et «halleluja-vers», så tegner vi 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.) 

 
Les kun første del av teksten, og stopp etter: «Alt dette talte han rett ut om.» 
Leder: Slik lyder Herrens ord. 
Alle: Lovet være du Kristus. 

 
 
Opplegg for formidling av bibelteksten: 
Leder: Kunne dere høre at jeg leste Messias? 
(Flanellograf: Jesus og disiplene:) Jesus var sammen med disiplene sine. Og så spurte han dem: 
Har dere hørt hva andre folk sier om meg? Hvem tror de at jeg er? Disiplene svare; Jo, noen sier 
at du er døperen Johannes, noen sier at du er den gamle profeten Elias, mens andre sier at du er 
en ny profet. Hvem sier dere at jeg er? spør Jesus, og Peter svarer: Du er Messias! Da sier Jesus 
at de ikke må si det til noen andre. 

 
Messias var nemlig den som alle ventet på. Han som skulle komme og frelse alle. Messias betyr 
«den salvede». Både prester, konger og profeter ble salvet med olje. De gamle profetene hadde 
fortalt om at Messias skulle være den største av profetene, den største av prestene og den største 
kongen. Disiplene hadde skjønt at Jesus var alt dette: Det var han som var Messias, han som alle 
ventet på! 

 
Men hvorfor ville ikke Jesus at de skulle si det til andre? (Ta fram en gutt, kle på ham en rød kappe 
og en vanlig kongekrone/ evt. ingen krone.) Det var mange som trodde at Messias skulle være 
som en stor krigerkonge som ville kjempe og vinne makten over alle i landet. Her ser dere en slik 
konge, men Jesus visste at det ikke var en slik konge han skulle være. (Ta av ham kronen og ta på 
en tornekrone) Dette er den kronen Jesus måtte ha. Tornekronen fikk Jesus da han skulle bli 
korsfestet og dø. Han visste at han måtte lide og dø før han kunne bli konge for Guds folk. 

 
Jesus er kongenes konge, men han er også prestenes prest. (Ta fram en gutt, og kle ham i hvit 
kappe og stola.) Prestene hjelper oss å finne veien til Gud, og Jesus han er den som gjør det aller 
best, siden han er både Gud og menneske. Jesus er selve veien til Gud. Alle de prestene vi kjenner 
skal ligne på Jesus, og være i hans sted. Jesus er vår høyesteprest som ber for oss. 

 
Jesus er også profet. (Ta fram en gutt og gi ham skriftrullen). Vet dere hva en profet gjør? (Han 
kan fortelle noe som skal skje i fremtiden. Og han gir budskap fra Gud.) Siden Jesus er Guds sønn, 
kunne han fortelle Guds vilje til menneskene. Jesus er selv ordet fra Gud som er blitt menneske. 
Og han kunne også vite hva som skulle skje i fremtiden: at han skulle lide og dø, og stå opp etter 
tre dager. 

 
Før Jesus var kommet til jorden, brukte Gud profeter, konger og prester for å møte menneskene. 



 

 

 

Disse var salvet til sin oppgave, men ingen av dem var Messias som skulle frelse alle. Jesus er den 
Messias alle ventet på, den salvede: vår konge, prest og profet. (Pek på de tre guttene.) Disiplene 
så det og trodde. 

 
Da du ble døpt, ble du også salvet med olje som et tegn på at du er Guds barn, og du fikk Den 
Hellige Ånd. Fra den dagen ble du knyttet til Jesus og fikk del i hans oppgave som konge, prest og 
profet. Vi kan be til Jesus om at våre liv kan hjelpe andre til å bli kjent med Jesus. 
Vi kan avslutte med å synge Bli kjent med Jesus. 

 
Sanger 
Bli kjent med Jesus (Adoremus 82)  
Jesus er kongen min (Adoremus 197) 

 

 

Barna kan få tegne Jesus som prest, konge og profet. De minste kan fargelegge et Jesusbilde. 
 

Avslutning 
Vi ber sammen velsignelsen til slutt: Velsign oss Gud Fader, velsign oss Guds sønn, velsign oss Gud, 
du Hellige Ånd. 
Så går vi stille tilbake til kirken. 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vedlegg: 
Fra Loyolapress.com: 

 
Jesus: Prophet, Priest, and King 

 
At your baptism you were marked with oil as a sign that you are consecrated to God and anointed 
by the Holy Spirit. Your anointing also was a sign that you are joined to Christ and share in his 
threefold mission as prophet, priest, and king. 

 
The Israelites anointed their priests and kings with oil. They spoke of their prophets as being 
anointed with the spirit. Jesus, known as the Christ, the anointed one, fills all three roles. 
According to Luke, at the outset of his public ministry, Jesus read from Isaiah and claimed that 
the words referred to him: 

The Spirit of the Lord is upon me,  
because he has anointed me to bring glad tidings to the poor.  (Luke 4:18) 

 
A prophet is a messenger sent by God, a person who speaks for God. He or she witnesses to God, 
calls people to conversion, and may also foretell the future. Prophets often are killed for their 
message. 

 
Jesus fits this description. He is none other than the Word of God in the flesh. He called the 
world to turn from sin and return to the Father and was put to death for it. In Scripture Jesus is 
presented as a prophet. Crowds identified him as “Jesus the prophet” (Matthew 21:11). He 
spoke of himself as a prophet: “No prophet is accepted in his own native place” (Luke 4:24). He 
foretold his passion and resurrection. 

 
A priest is a mediator, or bridge, between God and human beings. He offers sacrifice to God on 
behalf of all. Once a year on the Day of Atonement the Jewish high priest went into the Holy of 



 

 

 

Holies in the Temple. There he offered sacrifice to God to make up for his sins and the sins of 
the people. 

 
The writer of the Letter to the Hebrews compared Jesus to Melchizedek, a mysterious, superior 
priest in the Old Testament who blessed Abraham. Jesus is the greatest high priest. Because he is 
both divine and human, Jesus is the perfect mediator. He is not only the perfect priest, holy and 
sinless, but the perfect sacrifice. The sacrifice of Jesus need never be made again. Jesus “entered 
once for all into the sanctuary, not with the blood of goats and calves but with his own blood, 
thus obtaining eternal redemption” (Hebrews 9:12). Jesus continues his role as priest. “He is 
always able to save those who approach God through him, since he lives forever to make 
intercession for them” (Hebrews 7:25). 

 
A king is a person who has supreme authority over a territory. When the Jewish people were 
ruled by kings, they became a nation. They longed for a Messiah who would again make them 
great. 

 
Jesus is spoken of as a king in the Gospels. Gabriel announced to Mary that the Lord God would 
give her son the throne of David his father, and he would rule over the house of Jacob forever. 
Magi looked for a newborn king of the Jews. When Jesus last entered Jerusalem, crowds hailed 
him as a king. He was arrested for making himself king, and the soldiers mocked him as one. 
When Pilate asked if he were king of the Jews, Jesus replied, “You say so,” and he clarified, “My 
kingdom does not belong to this world” (John 18:36). The charge written against Jesus was “Jesus 
the Nazorean, the King of the Jews.” Jesus announced the kingdom of God. His mission was to 
have God reign in the hearts of all and to have peace and justice in the world. Jesus exercised his 
royal office by serving. 

 
† Christ, help me carry out my baptismal mission! † 


