
 
 

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

 
25. søndag i det alminnelige kirkeår B 

Evangelium: Mark. 9,30-37 

På den tid forlot Jesus og disiplene fjellet og vandret gjennom Galilea. Og han ville at ingen skulle 
vite det, for han underviste sine disipler. Da sa han til dem: «Menneskesønnen skal overgis i 
menneskers hender og bli slått i hjel, og tre dager etter det skal han gjenoppstå.» Men de skjønte 
ingenting av det hele, og våget heller ikke å spørre ham. 

 
De kom til Kapernaum. Og da de var kommet i hus, spurte han dem: «Hva var det dere snakket med 
hverandre om på veien?» Men de tidde; for de hadde trettet om hvem som var den største blant 
dem. Da satte han seg, kalte de tolv til seg og sa: «Den som vil være den fremste, han får gjøre seg 
til den siste av alle og være alles tjener.» Dermed tok han et lite barn og stilte det midt iblant dem, 
slo armene om det og sa: «Den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, han tar imot meg. Og den 
som tar imot meg, han tar ikke bare imot meg, han tar imot ham som har sendt meg.» 

 
Øvrige lesninger: Visd. 2,12.17-20; Jak 3,16-4,3 

 

 

Refleksjon og hovedbudskap 
 

Den som vil være den fremste, skal være alles tjener. 
 

Stikkord: Vår holdning til våre medmennesker - likeverd. Tjene vår neste i Jesu navn. 

 
Hvem er den fremste i Guds og menneskers øyne? Den som er sterk, rik, mektig, mest kunnskapsrik? 
Jesus trekker frem et lite barn som et eksempel på de små og sårbare, som trenger hjelp og omsorg, 
og som ennå ikke regnes med som en fremstående person i samfunnet Dette handler også om å se 
Jesus i vår neste. Slik er det enklere for oss å beholde respekten for, og kjærligheten til, alle 
mennesker, uansett rang, størrelse, om de er barn eller voksne, vellykkede eller mislykkede i verdslig 
forstand. Et mål for oss er da å være alles tjener, og å ha den andres vel for øye mer enn vår egen 
posisjon. “Og den som tar imot meg, han tar ikke bare imot meg, han tar imot ham som har sendt 
meg.» 

 
Forslag til fordypning for læreren: 
Fra Katolsk katekisme; grunnlaget for menneskets likeverd. 

 
Forberedelser (dette må læreren ha gjort i stand på forhånd): 
Vi har stilt opp stoler i en halvsirkel, og med et lite bordalter framme. Alteret er kledd i en hvit duk 
med en grønn løper, to lys, et ikon eller krusifiks og en barnebibel. 
Et sjal i nøytral farge til gutten som skal spille Jesus, + 6 sjal til disiplene 

Rollespilll som illustrasjon til teksten. 

Plukk ut seks (6) barn som skal være disipler, en gutt som skal være Jesus, og en liten pike som skal 
være det lille barnet. 

 

 
1. Innledning/åpning 
Vi åpner som vanlig med å gjøre korsets tegn. Vi tenner lysene og synger “Her er mitt 
øre”. Still opp de som skal være med på rollespillet – se nedenfor. 



 
 

Leder: I dag skal vi få høre en fortelling som handler om at vi skal være alles tjener hvis vi vil være 
den fremste i Guds rike. Det er ikke nødvendig å være sterk og vellykket. Jesus er i alle, både svake 
og sterke. 
 

Vi tegner 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 halleluja eller sier det sammen i kor (unntatt i fasten). 

 
2. Opplegg for formidling av bibelteksten 
Til denne evangelieteksten kan vi bruke flanellograf, eller rollespill med barna som levende statuer 
som illustrasjon. 
Flanellograf: Inne-scene (interiør), et vindu, et bord, 12 apostler, flere personer, minst ett barn. 
Følg handlingen nedenfor. 
Rollespill: Still opp disiplene i en gruppe med sidene vendt mot salen, og la Jesus stå foran dem 
med et sjal rundt skuldrene, med en stol bak seg. Den lille piken står klar ved siden av Jesus. 

 
Leder: Nå skal jeg lese en del fra dagens evangelietekst, og disse barna skal vise dere det som skjer. 
Disse er disipler, her er Jesus, og dette er et lite barn. Dere passer på når jeg viser dere det dere 
skal gjøre. 

 
Les 
Og da de var kommet i hus, spurte han dem: 
«Hva var det dere snakket med hverandre om på 
veien?» Men de tidde; 

Rollespill 
 
 

Her viser du disiplene at de skal holde seg for 
munnen og se ned. 

Men de tidde for de hadde trettet om hvem 
som var den største blant dem. Da satte han 
seg, 

 
Jesus setter seg. 

kalte de tolv til seg Disiplene kommer nærmere Jesus. 
kalte de tolv til seg og sa: «Den som vil være den 
fremste, han får gjøre seg til den siste av alle og 
være alles tjener.» Dermed tok han et lite barn 
og stilte det midt iblant dem, slo armene om det 
og sa: 

 
 

 
Jesus tar barnet og fører det mot disiplene, og 
legger armene rundt henne. «Den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, 

han tar imot meg. Og den som tar imot meg, han 
tar ikke bare imot meg, han tar imot ham som 
har sendt meg.» 

 

 

 

Be “statuene” gå tilbake til plassene sine. 
 

Dialog med barna: 
Hvilke ulike typer mennesker finnes det? Få barn med på leken der de skal prøve å si så mange 
ulike typer av kategorier av mennesker som de kan komme på. 
(Hjelp dem gjerne, hvis de ikke tør eller skjønner hva du spør om). Ulike 
farger, brune, hvite (Hvit? Eller rosa?), røde, sorte. Damer, herrer. 
Flinke, sterke, snille og slemme. Sinte mennesker. Glade mennesker. Lange, korte. Gamle, unge 
osv. Du kan be barna om å si hva for type menneske du er; Kjempegammel, dame, litt rund… 
(Pass på å ikke dra dette ut for mye.) 
Kom til poenget! Hvem tror dere Gud vil at vi skal ligne mest på? Hvem skal være de fremste i Guds 
rike? 

 
Hvem var det Jesus trakk frem? Hvorfor tror dere han gjorde det? Et lite barn! Som trenger hjelp, 
som ikke kan alt, ikke har lært seg alt. Snakk med barna om dette. Spør dem om hvordan Gud vil at 
vi skal være. Og hva vi ikke trenger å være. Bruk gjerne ord som; sterkest, best på fotball, rikest, ha 
mest leker, ha mange klær, osv. Slike begrep som barna kanskje kan kjenne seg igjen i. 



 
 

 
Leder: Jesus sier at vi får gjøre oss til den siste av alle og være alles tjener. I sangen “Her er mitt 
øre”. spør vi – Hva vil du jeg skal gjøre – Hvordan kan vi være tjenere for andre? Be barna foreslå 
hva de kan gjøre i dag for en annen. Så synger vi sangen Her er mitt øre, en gang til. 

 
VI leser hele av evangeliet til slutt. Alle sitter med hendene i fanget, klare til å åpne boken. Kanskje to 
store barn kan komme fram og holde to lys ved siden av den som leser, som ministranter. Vi venter til 
det blir helt stille, så åpner lederen bibelen, og da kan alle barna åpne sin «bibel» (hendene sine) som 
en bok. Hendene skal være åpne helt til lederen har lest ferdig. 
Leder: slik lyder Herrens ord.  
Alle: Lovet være du Kristus. 
Når lederen lukker boken, kan barna også lukke hendene sine, og folde dem til bønn, 
og vi ber velsignelsen sammen: Velsign oss Gud Fader, velsign oss Guds sønn, velsign oss Gud, du Hellige 
Ånd. 
 
3. Sang 
Gud er så glad i meg (Adoremus nr.130) 

 
5. Avslutning 
Avslutte med å be sammen, for barna, deres familier, slektninger og venner. At vi alle er Guds barn og 
også skal være de andres tjenere. 
Be gjerne denne bønnen: 
Kjære Gud Fader, Du som har skapt hele verden og hvert menneske. Vi 
er alle dine barn. 
Sammen kan vi hjelpe hverandre og passe på hverandre.  Slik 
som du alltid hjelper oss og passer på oss i din kjærlighet 
Amen. 

 
Vi går rolig inn i kirken igjen. 

 
 


