Ordets liturgi for barn
Tidsramme: 20-25 minutter

27. søndag i det alminnelige kirkeår B
Evangelietekst: Mark 10,2-16 (kortere: Mark 10,2-12)
Noen fariseere kom og spurte ham: «Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru?» De ville sette ham
på prøve. «Hva har Moses påbudt dere?» sa han. De svarte: «Moses har tillatt mannen å skrive
skilsmissebrev og sende henne fra seg.» Da sa han til dem: «Fordi dere har så harde hjerter, har Moses
gitt dere dette budet. Men fra begynnelsen av, ved skapelsen, skapte Gud dem til mann og kvinne.
Derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. Så er de ikke
lenger to; deres liv er ett. Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.»
Da de var kommet i hus igjen, spurte disiplene ham om dette. Han sa til dem: «Den som skiller seg fra
sin hustru og gifter seg med en annen, begår ekteskapsbrudd mot den første. Og om en kvinne skiller
seg fra sin mann og gifter seg med en annen, bryter hun ekteskapet.»
De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort. Da Jesus så det,
ble han harm og sa til dem: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører
slike som dem. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke
komme inn i det.» Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem.

Øvrige lesninger: 1. Mos 2,18-24; Hebr. 2,9-11
Refleksjon og hovedbudskap
Tema: skilsmisse, ekteskap og familie. Denne gangen velger vi å se bort fra siste del av teksten; “la de små
barna komme til meg”, da vi av hensyn til tidsbruk i søndagsskolen må avgrense temaet for økten.

Forslag til fordypning for læreren
Undersøk på nettsiden BilLys.no, hva du finner at stoff om ekteskapet og det å være katolsk familie i et
sekulært samfunn som Norge i dag. Det også mulig å søke på katolsk.no og finne stoff om disse temaene;
ekteskap, familie og barneoppdragelse.

1. Innledning/åpning
Presten som feirer messen sier fra om at det blir søndagsskole for barn, før lesningene begynner. Barna og
søndagsskolelæreren (samt eventuelt foreldre) går ut til rommet der søndagsskolen holdes. Der er alt gjort
klart rundt et langbord med benker rundt. Duk på bordet, et stående krusifiks og et stearinlys.
På forhånd har vi også satt et bilde av Den Hellige familie på alterbordet; Maria, Josef og Jesusbarnet.
(Eventuelt et bilde av de tre på flukt til Egypt. Dette siste kan passe spesielt godt hvis det er noen barn i
menigheten som selv har vært flykninger. Da kan det oppstå en god gjenkjennelse i dette bildet for barna
det gjelder.) Fargeblyanter og tegneark ligger fremme. Sett på en CD med Lisa Børud: «Min familie». Denne
handler om takknemlighet over å ha en familie. Men man kan selvsagt også velge en annen sang som
passer til dagens tema.
Barna setter seg i halvsirkel rundt alterbordet. Søndagsskolelæreren ønsker velkommen, presenterer seg,
og et barn får komme frem og tenne lyset. Øv sammen på å gjøre korsets tegn, og be:

Kjære Gud, vår far
vi takker deg for at vi får være dine barn. Hjelp oss å leve i fred med hverandre som brødre og søstre. Nå
skal vi høre ditt ord i Evangeliet. Hjelp oss å åpne øyne, ører og hjerter, så vi kan se og høre og gjøre din
vilje. (Pek her på øynene, ørene og hjertet når dere sier ordene.)
Ved Kristus, din sønn, vår Herre.
Amen
Syng Halleluja-verset.

2. Opplegg for formidling av bibelteksten
Les dagens evangelietekst. Det kan være praktisk å ha skrevet ut teksten med en stor tekstfont på forhånd,
og legge det som et papirark inn i Bibelen. Be gjerne et av de eldre barna i gruppen om å lese teksten høyt,
hvis han eller hun har lyst. Den som leser, står ved bordenden.
Vis frem bildet av den hellige familie. Spør barna om de vet hvem det er. Samtal om hva en familie er.
Hvem er våre familier? Gud er vår far, og vi er brødre og søstre. Går det an å ha to hjem? (f. eks hjemme
der vi bor, og i kirken?) Noen barn har familie i to hjem, mor og far. Snakk om at vi ikke slutter å være
familie selv om noen flytter. Det er ikke sånn Gud og menneskene hadde planlagt det, men noen ganger blir
det sånn.
Snakk om relasjoner. Spør barna hvem vi alle er i relasjon til andre rundt oss. (F. eks
søster/datter/venn/barnebarn/hundepasser.)
La barna tegne sin egen familie.

3. Sang
Vi tar hverandres hender og setter oss i ring (Barnesalmeboka 192, Adoremus 283)

4. Andre punkter som kan tas med
Kan vi si at helgener som vi har i Kirken også er vår familie? Ja, det kan vi på en måte si; for de er våre
hjelpere i himmelen, og vi kan alltid be dem gå i forbønn for oss hos Gud. Nevn en eller flere helgener som
har minnedag på denne tiden, helst med bilde. (Sjekk gjerne den liturgiske kalenderen på katolsk.no for
tips.)

5. Avslutning
Syng Fader, du har skapt meg (Barnesalmeboka 88, Adoremus 115). Her kan man lage egne håndbevegelser
sammen med barna. La barna ta med seg tegningen sin når de rolig går tilbake til kirkerommet.

