Ordets liturgi for barn
Tidsramme: 20-25 minutter

30. søndag i det alminnelige kirkeår B

Evangelietekst: Mark 10,46-52
De kom til Jeriko, og da Jesus dro ut av byen sammen med disiplene og en stor folkemengde, satt en
blind mann ved veien og tigget. Han het Bartimeus, sønn av Timeus. Da han hørte at det var Jesus fra
Nasaret som kom, satte han i å rope: «Jesus, du Davids sønn, forbarm deg over meg!» Mange snakket
strengt til ham og ba ham tie, men han ropte bare enda høyere: «Du Davids sønn, forbarm deg over
meg!» Da stanset Jesus og sa: «Be ham komme hit!» De ropte på den blinde og sa til ham:
«Vær ved godt mot! Reis deg! Han kaller på deg.» Mannen kastet kappen av seg, sprang opp og kom til
Jesus. «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» spurte Jesus. Den blinde svarte: «Rabbuni, la meg få synet
igjen!» Da sa Jesus til ham: «Gå du! Din tro har frelst deg.» Straks kunne han se, og han fulgte Jesus på
veien.

Øvrige lesninger: Jer. 31,7-9; Hebr. 5,1-6
Refleksjon og hovedbudskap
Denne teksten forteller kanskje aller først om den blinde Bartimeus` tro. Og det er takket være hans tro at
han får synet. Jesus sier dette direkte: «Din tro har frelst deg.»
Tema: Å stole på Jesus.

Forslag til fordypning for læreren
Fordyp deg i læren om sakramentene. Dette kan du gjerne gjøre over lengre tid, ikke bare nå som du skal
ha dette søndagsskoleopplegget. Her er noen forslag til bøker du kan lese:
* Messebok - Søndager og festdager, St. Olav Forlag 1985.
* Per Bjørn Halvorsen, Jesu Nattverd; messen gjennom 2000 år, St. Olav Forlag 1989.
* Arne Fjeld, Katolsk tro og kristenliv, 2. utg., St. Olav Forlag 1990, s 26-69.
* Bønnebok for den katolske kirke, St. Olav Forlag 1990, s 543 (generelt om sakramentene) og 544- 687 (de
enkelte sakramenter med fullstendig ritual).
* Den katolske kirkes katekisme, St. Olav forlag 1994, spesielt nr. 1076-1209 (generelt om sakramentene)
og 1210-1666 (de enkelte sakramenter).
I Kirkens historie har denne teksten ofte blitt brukt for å snakke om dåpen. Vi kan generelt si om alle
sakramentene at de blir virksomme når de tas imot i tro. Da fører de til forandring, løfter oss opp og
nærmere Gud.

1. Innledning/åpning
Vi forbereder søndagsskolerommet, og setter opp alterbordet på forhånd, slik det er vanlig i søndagsskolen.
Gå rolig ut fra messen sammen med barna, når dagens lesninger begynner. Barna setter seg i en halvsirkel
rundt alterbordet. På alterbordet skal også stå et bilde fra Jeriko. Søndagsskolelæreren ønsker velkommen,
presenterer seg, et barn tenner lyset.
Syng Halleluja-verset.

2. Opplegg for formidling av bibelteksten
Les evangelieteksten.
Syng: Jeg er trygg hos deg (Barnesalmeboka 119, Adoremus 186)
Mimetegnene til sagen
Jeg er trygg hos deg, (armene i kors)
jeg får be til deg (håndflatene sammen, fingrene opp)
jeg får lovsynge ditt navn (rekk armene høyt opp, svai fra side til side)
Du har tid for meg (knytt høyre hånd, stikk pekefingeren opp, før den frem og tilbake) når jeg søker deg,
(bank på usynlig dør)
min Herre, min Gud! (pekefingeren opp) (2 ganger)
Når evangeliet er lest og sangen sunget, ber du barna gå sammen to og to. Den ene skal lukke øynene,
mens den andre skal lede personen rundt i rommet. Etter en stund bytter de. Snakk deretter med barna:
Hvordan var det å være blind? Hvordan var det å stole på den som ledet deg rundt? Hvem skal de blinde
forestille? Hvem skal den som kan se forestille? Husk: vi mennesker trenger å bli ledet av Gud. For å la oss
lede av Han, må vi stole på Ham.
Be deretter barna sette seg ned og fremfør så en dramatisering av evangelieteksten. Hvis dere vil ha
kostymer, bruker dere store sjal eller laken. En person er Bartimeus, en person er Jesus, resten er disipler
og tilskuere.
Etter at dere har “spilt gjennom” historien, kan dere snakke om å stole på Gud, alt vi trenger er å rope på
Ham, slik som Bartimeus gjorde.

3. Sanger
Jeg er trygg hos deg (Adoremus 186)
Når det stormer (Min båt er så liten)

4. Andre punkter som kan tas med
Dersom dere ikke er to personer til å spille Jesus og Bartimeus, kan man i stedet bruke dukketeater, (med
eks. duplofigurer) eller flanellograf.

5. Avslutning
Til avslutning synger vi Når det stormer eller en annen sang.
Når det stormer, når det stormer, når det stormer rundt omkring! Hei! (2 ganger) Gud er sterk når jeg er
svak, hjelper meg ta nye tak
når det stormer, når det stormer når det stormer rundt omkring!
Vi tegner korsets tegn og går stille tilbake til kirkerommet.

