
 

 

 

 

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

 
26. søndag i det alminnelige kirkeår B  

Evangelietekst: Mark. 9,38-48 

Den som ikke er mot oss, er for oss. Om din hånd lokker deg til fall, da hugg den av. 
 

På den tid sa Johannes til Jesus: «Mester, vi så en som drev ut demoner i ditt navn, en som ikke 
var i vårt følge; men det ville vi hindre ham i, siden han ikke hørte til oss.» Men Jesus svarte: «Det 
skal dere ikke gjøre! For ingen kan gjøre undergjerninger i mitt navn og straks etterpå tale ille 
om meg. Den   som ikke er mot oss, er med oss. 

 
(Ja, om noen gir dere et beger vann, fordi dere hører Kristus til – sannelig, det sier jeg dere, han 
skal ikke gå glipp av sin lønn. Men om noen blir årsak til fall for en av disse små som tror – for 
ham hadde det vært bedre om han var blitt kastet på sjøen med en kvernsten om halsen.» «Og 
om din egen hånd lokker deg til fall, da hugg den av, for det er bedre å gå vanfør inn til Livet, enn 
å komme med begge hender i behold i Gehenna, der hvor ilden aldri går ut. Og om din fot lokker 
deg til fall, så hugg den av, for det er bedre å gå halt inn til Livet, enn å ha sine to ben og bli 
kastet i Gehenna. Og om ditt øye lokker deg til fall, så kast det fra deg; for det er bedre å komme 
enøyd inn i Guds rike, enn å ha to øyne og bli kastet i Gehenna, der hvor 'ormen ikke dør og 
ilden ikke slukkes'.») 
 
Øvrige lesninger: 4. Mos. 11,25-29; Jak. 5,1-6 

 

Refleksjon og hovedbudskap 
Dagens evangelium forteller oss at vi må først og fremst se på hva vi selv gjør, istedenfor å 
dømme andre. Den som ikke er mot deg, må du se på som en venn, også de du ikke kjenner. 
Jesus forteller oss om toleranse mot vår neste, samtidig som vi må passe nøye på våre egne valg 
og handlinger. For Gud skal dømme oss alle. Kirkens Caritas` arbeid er et godt eksempel på 
hvordan vi kan hjelpe vår neste. 

 
Resten av teksten i rød parentes foreslår jeg å la være å ta med; vi konsentrerer oss om Caritas- 
søndagen. 

 
Det er Caritas-søndag i dag. Forbered deg derfor ved å innhente informasjon om hvordan din 
menighets Caritas-gruppe har tenkt å markere dagen. Noen ganger har man et spesielt tema for 
dagen. Eventuelt kan du skaffe informasjonsmateriell fra Caritas Norge (adresse osv. finner du på 
Caritas.no). I St. Hallvard menighet har man en prosesjon med barna fra søndagsskolen som 
bærer frem markens grøde. 

 
Forslag til fordypning for læreren: Lese om noen prosjekter som Caritas har på sitt program 
akkurat nå for tiden. Les gjerne på deres nettside for å finne informasjon om dette, eller kontakt 
Caritas Norge selv per e-post og be dem sende deg materiale.  

 
Forberedelser (dette må læreren ha gjort i stand på forhånd): 
Legg frem noen brosjyrer eller annet materiell fra Caritas. Vis hvordan symbolet for Caritas ser 
ut. Ta frem en Caritas-plakat eller et annet bilde/veggteppe som illustrerer mennesker i nød. 

 
Flanellograf: Ute-scene / eksteriør, landsbybygning, port m.m.. En mann på båre, en mann på kne 
ved båren. En gruppe disipler og Jesus-figur. 



 

 

 

 

 
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. 

 
1. Innledning/åpning 
Vi åpner som vanlig med å gjøre korsets tegn. Vi tenner lysene og synger Ubi caritas, et amor 
(Adoremus 52) 
 

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 fastetiden). 

 

 
2. Opplegg for formidling av bibelteksten 
Leder: I sangen hører vi ordet “Caritas” - det betyr barmhjertighet. Hva er det? Hvordan er man 
når man er barmhjertig? 
I dag feirer vi Caritassøndag – og da tenker vi på den Katolske kirkes organisasjonen Kirkens 
Caritas. Vis til plakat, bilder osv., og fortell kort om Caritas, Kirkens bistandsorganisasjon. Hvis det 
er noen spesiell markering i din menighet, kan du også fortelle om denne. Understrek at dette er 
en god mulighet til at vi alle kan vise solidaritet og nestekjærlighet til andre mennesker som 
trenger vår hjelp. Fortell om dem som får hjelp fra Caritas. At vi ikke kjenner dem, men at Gud 
kjenner dem. 

 
Les dagens evangelium, første del, før den røde parentesen: 
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. 

 
La barna sette på figurene på flanellografen mens du presenterer de som er med i historien. Ta 
opp figuren og si navnet på den, gi den så til barnet og vis hvor den skal plasseres. 

 
Gjenfortell teksten på denne måten: 
“En dag da Johannes og noen av de andre av Jesu nærmeste venner, gikk gjennom en liten 
landsby, så de en mann som helbredet mennesker fra sykdommer. Mannen sa at dette gjorde 
han i Jesu navn. De kjente ham ikke, og løp derfor bort til ham for å prøve å stoppe ham. De 
ropte at han ikke var en av dem, og at han ikke måtte misbruke Jesu, Guds sønns navn. Mannen 
sa at han elsket Gud og bare fulgte det Gud ville at han skulle gjøre. De sto en lang stund og 
prøvde å overtale mannen, men uten å lykkes. Mannen fortsatte bare å si at Gud kalte ham til å 
hjelpe syke mennesker, og Hans sønn    Jesus ga ham kraft til dette. Johannes og de andre gikk til 
slutt i fra ham og gikk for å finne Jesus. Da de møtte Jesus, fortalte de ham om hva de hadde 
opplevd. Men de fikk ikke det svaret de hadde forventet.” 

 
Samtale med barna om temaet: Jesus sa til dem at mannen kanskje var en fremmed for dem. Men 
han var ikke en fremmed for Gud. Bare Gud, vår Far, kjenner oss helt inn i våre hjerter, så derfor er 
det bare Han som kan dømme oss. Prøv å la barna komme med eksempler på hvordan folk kan 
gjøre kristne gjerninger uten å være kristen. 

 



 

 

 

 

3. Sang 
Ubi Caritas. (Adoremus nummer 52) 

 

 
4.  Avslutning 
Alle reiser seg opp og tar hverandres hender for å be sammen: 

 
Herre, vår Gud og Far, 
Du har gitt oss Din sønn 
som en ukjent, 
som den fattigste blant mennesker. 
Lær oss å gjenkjenne Ham i mennesker vi møter, 
særlig i de svake og uanselige. 
Amen. 

Fra I ditt nærvær, etter H. Oosterhuis 
 
 

Vi ber velsignelsen sammen: 
“Velsign oss Gud Fader, velsign oss Guds sønn, velsign oss Gud, du Hellige Ånd.” 

 
 

Vi går stille inn i kirken igjen. 
 

 
 


