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Ordets liturgi for barn 
Tidsramme: 20-25 minutter 

 

32. søndag i det alminnelige kirkeår B 

 

Evangelietekst: Mark 12,38-44 (kortere: Mark 12,41-44) 
 

([I] sin undervisning sa Jesus: «Pass dere for de skriftlærde! De vil gjerne gå omkring i lange kapper, 

motta ærbødige hilsener på torget, sitte fremst i synagogene og ha hedersplassene i selskaper. De 

eter enker ut av huset og holder lange bønner for syns skyld. Men de skal få desto hardere dom.») 

 

Jesus satte seg rett overfor tempelkisten, og han så på hvordan folk la penger i den. Mange rike ga 

mye. Men det kom også en fattig enke og la i to småmynter, verd noen få øre. Da kalte han disiplene 

til seg og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la 

penger i tempelkisten. For de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun eide, alt hun 

hadde å leve av.» 

 

Øvrige lesninger: 1 Kong 17,10-16; Hebr 9,24-28 

 

Refleksjon og hovedbudskap 
Dagens evangelietekst handler om enken som gav alt hun eide i tempelet. To hovedmomenter fra dagens 

tekster kan trekkes frem. Gud «Han gir de undertrykte rett og mat til dem som hungrer» (fra dagens salme, 

salme 146 (145)) – altså at Guds passer på dem som trenger det, og gir oss alt vi har behov for. Som enken i 

tempelet, skal heller ikke vi være redde for å gi alt det vi har til Gud, vel   vitende om at han tar seg av oss. 

Første lesning, om Elia og enken i Sarepta, handler om tillit til Gud, og at Gud tar seg av oss og er trofast mot 

sitt løfte. Utfordringen til oss fra dagens lesninger er klar: hva kan vi gi til Gud? Her er det naturlig med en 

refleksjon både i forhold til vår materielle overflod, hva   kan og bør vi gi og avstå fra? Men også en dypere 

refleksjon, hva kan vi gi til Gud av oss selv, av livet vårt, av tiden vår? 

 

Forberedelser: 
Vi setter stoler i halvsirkel rundt et bord med hvit duk og en løper i den liturgiske fargen grønn. Du trenger: 

mange kronestykker, kanskje noen pengesedler. Et hvitt sjal til Jesus, 
 

1. Innledning/ åpning  
Vi ønsker alle velkommen, og gjør korsets tegn. Vi tenner lysene og synger sammen; Jeg er trygg hos deg, med 

bevegelser.  

Vi kan legge fram to kroner i hånden og vise rundt til alle. Søndagsskolelæreren sier: Nå skal vi lese evangeliet 

og da må dere lytte om dere hører noe om dette som jeg viser her i fortellingen! 

 

Vi korser oss på panne, munn og hjerte. Alle barna folder hendene som en bok, og åpner dem samtidig med at 

lederen åpner Bibelen sin. 

Etter lesningen: 

L: Slik lyder Herrens ord.  

A: Ære være deg Herre. (Alle lukker hendene.) 
 

2. Opplegg for formidling av bibelteksten 
Kunne dere høre noe om penger da jeg leste? (Gjenfortelling av evangeliet med dramatisering:) 

Vi begynner med å se for oss tempelet hvor Jesus var. Det var mange forskjellige mennesker samlet der, og 

noen var rike og hadde pene klær på seg, andre var fattige. Jesus satt rett overfor tempelkisten, hvor folk gikk 
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for å legge på penger. Et barn kan få være Jesus, og ha en liten kurv/kiste overfor seg. Jesus sitter og ser på at 

mange av menneskene som er rike legger på mange penger på tempelkisten, men enda så har de flere penger 

igjen som de kan bruke på seg selv (noen barn får lov til å putte mange penger på kisten). Men så kommer det 

en fattig enke. 

  

Hva er en enke? En dame som ikke har mann lenger, mannen hennes er død. Hvis du ble enke i gamle dager 

ble du veldig fattig fordi det var bare mennene som kunne arbeide og tjene penger. Denne enken har bare to 

små mynter. Hun legger begge de to myntene i tempelkisten. Da har hun ingenting igjen selv (et barn får bare 

to penger og putter det på kisten). Hun har gitt alt til tempelet – til Gud. Da samlet Jesus vennene sine rundt 

seg og sa til dem: «Sannelig, det skal dere vite, at denne fattige enken her, hun gav mer enn noen av de andre 

som har lagt penger i kisten. For alle de andre gav av sin overflod, men hun gav av sin fattigdom, alt hun eide, 

alt hun skulle hatt til å leve av” La barna sette seg tilbake. 

 

(Ta kisten/kurven fram og legg pengene i to hauger på gulvet: to kroner i en haug og resten av pengene i den 

andre haugen.)  Her ser dere hva enken gav, og her ser dere hva de andre gav. Hvor er det mest penger? 

Hvem gav minst? ... og likevel sier Jesus at denne enken gav mer enn noen av de andre ... Hvordan går det an? 

Hva er det Jesus mener? 

 

Kanskje det betyr at det ikke handler om hvor mange penger du har, men hva du gjør med de pengene? 

Enken stolte på at Gud ville ta vare på henne, og gav det lille hun hadde. Har dere gitt vekk ting noen gang? 

Hvordan føles det? Var det en god følelse? 

Er det ikke rart at vi som oftest blir glade når vi gir? Hvorfor tror dere at vi blir glade av å gi? Kanskje enken ble 

glad av å gi, at det var derfor hun våget å gi det lille hun hadde. 

 

Gud elsker en glad giver står det i Bibelen. Det betyr at Gud vil at når vi gir, skal vi gjøre det med glede og ikke 

fordi vi føler at vi må. 

 

Når kan vi gi penger? 

I kirken under kollekten, i adventsaksjonsbøssene og fastebøssene. Det er ikke så ofte barn har penger, er det 

andre ting man kan gi bort? 

 

Kanskje ønsker vi oss av og til nye ting, som koster mange penger, som vi egentlig ikke trenger? Kanskje vi da 

kunne la være å ønske oss noen av disse tingene? I Evangeliet bruker Jesus ordet «overflod». Vet dere hva det 

betyr? Det handler om det vi har, som vi egentlig ikke trenger. Det som er «ekstra». For Jesus er det viktig at vi 

ikke bare gir av det som er ekstra, som vi egentlig ikke trenger, men at vi gir av det som vi selv egentlig trenger 

eller ønsker oss. Det som det koster oss noe å gi. 

 

Vi avslutter samtalen med å lese evangeliet. 

 

3. Sanger 
Vår Gud er så stor (Barnesalmeboka, 109) 

Jeg er trygg hos deg (Adoremus 186, Barnesalmeboka 119)  

Jeg er i Herrens hender (første vers) (Barnesalmeboka 114) 

 

4. Andre punkter som kan tas med 

Adventsaksjonen kan være naturlig å nevne her, siden vi nærmer oss Adventstiden. 

 

5. Avslutning 
Vi avslutter med å synge Vår Gud er så stor (eller en annen passende sang), ber velsignelsen og går rolig 

tilbake til kirken. 


