
 
 

 

 

 

Ordets liturgi for barn 
Tidsramme: 20-25 minutter 

 

33. søndag i det alminnelige kirkeår B 

  

Evangelietekst: Mark 13,24-32 
 

Men i de dager, etter denne trengselstiden, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. 

Stjernene skal falle fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes. Da skal de se 

Menneskesønnen komme i skyene med stor makt og herlighet. Han skal sende ut englene og samle 

sine utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jordens ytterste grense til himmelens ytterste grense. 

Lær en lignelse av fikentreet: Når det får sevje i grenene og skyter blad, da vet dere at sommeren er 

nær. Slik skal også dere vite, når dere ser dette skje, at han er nær og står for døren. Sannelig, jeg 

sier dere: Denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer. 

Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Men den dagen eller timen kjenner ingen, 

ikke englene i himmelen, heller ikke Sønnen, bare Far. 

 

Øvrige lesninger: Dan 12,1-3; Hebr 10,11-14.18 

 

Refleksjon og hovedbudskap 

Dagens tekster handler om verdens ende, som flere av søndagene gjør mot slutten av kirkeåret. Neste 

søndag, Kristi Kongefest, er siste søndag i dette kirkeåret. Budskapet til oss kan oppsummeres med at vi 

skal være forberedt på at verdens ende kan komme. Når Jesus fortalte sine disipler om verdens ende, 

tenkte mange av dem at dette var noe som skulle skje mens de levde. I dag vet vi at det har tatt lengre tid 

enn de tenkte, men budskapet til oss er det samme: dagen når «Han skal sende ut englene og samle sine 

utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jordens ytterste grense til himmelens ytterste grense» kan komme 

når som helst, og vi må være forberedt på dette. Ofte unngår vi å snakke med barn om verdens ende og 

dommedag. Men det er ingen grunn til å unngå disse temaene med barn – dette er en naturlig integrert og 

nødvendig del av vår tro. Det er helt nødvendig at vi, og barna, klarer å ha livet på jorden, og livet etter 

døden og etter verdens ende, for øyet. Selv om det kan være vanskelig. Vi forstår det ikke helt, og det er 

greit. I dagens evangelium er verdens ende hovedtemaet. Vi må få frem at Gud er god, og at alle 

mennesker som tror på Gud ved verdens ende, vil komme til Ham. Gud elsker oss og Hans kjærlighet til oss 

er uendelig. Han har sendt sin Sønn, Jesus, til jorden, og Han døde på korset for oss. På grunn av Jesu 

soningsoffer, er vi løskjøpt. Utfordringen til oss er å vende om og tro på Gud og gjøre det Han ber oss om. 

Hvis vi vender om og tror på Gud, da har vi heller ikke noe å frykte ved verdens ende. Gud er god og 

rettferdig og kjenner våre hjerter. Han har overvunnet døden i sin Sønn, Jesus. 

 

1. Innledning/åpning 

Barna går samlet ut av kirken. I søndagsskolelokalet setter vi oss i en ring eller halvsirkel, på stoler som er 

satt frem på forhånd. Foran står et alterbord, som er dekket med duk i den liturgiske fargen: grønn. Vi gjør 

korsets tegn og tenner lyset for å markere at vi er i messen. Vi fortsetter med å synge en sang; Vet du 

hvorfor gleden er i meg? Sangen har fire vers, men har et veldig enkelt refreng som barna kan være med å 

synge og lære seg. Sangen synges en-to ganger, slik at barna rekker å lære den. Deretter står vi mens vi 

synger et kort Halleluja-vers (unntatt i fastetiden) og gjør kors på pannen, munnen og hjertet, akkurat som 

resten av menigheten gjør inne i kirken. Så setter vi oss når vi skal høre evangelielesningen. 

 

 

 



 
 

 

 

2. Opplegg for formidling av bibelteksten 

Dagens evangelietekst og budskap kan formidles ved hjelp av et tablå/bilde, kombinert med samtale i 

refleksjonsdelen. Lederen begynner med å fortelle at Jesus sier til disiplene at det skal komme en dag når: 

«solen blir formørket og månen mister sitt lys.» (Vi henger opp et mørkeblått tøystykke og en gul sol og en 

gul måne (av papir)). Videre sier lederen «Vi er vante til at solen står opp om morgenen og går ned om 

kvelden. Vi vet at det er Gud som har skapt solen, og at alt liv på jorden er avhengig av dens lys og varme 

for å leve. Månen er satt til å skinne på himmelen om natten. Den er viktig bl.a. for strømmene i havet, vet 

vi. Også månen har Gud skapt, med dens spesielle og viktige oppgaver på jorden. Men så kommer det en 

dag og en natt hvor månen skulle ha lyst, men den ikke gjør det lengre. Denne natten er mørk.» (Vi tar bort 

solen og månen fra tøystykket. La tøystykket henge på et synlig sted under refleksjonsdelen). 

 

Legg opp til refleksjon/samtale med barna: Jesus brukte bildet om natten som er mørk, helt uten måne – og 

dagen som er mørk, helt uten solen, for å forklare disiplene sine om verdens ende. Verdens ende, eller den 

siste dagen på jorden, er en dag som vi vet at kommer. Det har Jesus fortalt oss. Når Jesus fortalte vennene 

sine om denne dagen, så tenkte de at den ville komme ganske snart, mens de levde. Nå, 2000 år senere, vet 

vi at det har tatt litt lengre tid. Men en ting er det samme for oss som for Jesu disipler – vi vet heller ikke 

når den siste dagen kommer. Derfor sier Jesus at vi alltid må være forberedt på at den siste dagen kan 

komme, hvilken som helst dag. Vi vet at på den siste dag, ved verdens ende, så vil Gud straffe dem som gjør 

ondt og ikke angrer, mens de som angrer det onde, gjør det gode og tror på Gud vil få komme til himmelen 

til Ham. Som kristne og Guds barn, skal vi ikke være redde for den siste dag. Hvordan tror dere det er i 

himmelen? 

Gud kjenner våre hjerter, og vi kan stole på Hans løfte om at vi kommer til himmelen, hjem til Ham. 

Samtidig er det viktig at vi husker på at det også er opp til oss å velge å gjøre det rette, alltid. Vi bør ikke 

tenke at det kan vi vente med til senere, til en annen dag, til vi er voksne. Vi må prøve å gjøre det som er 

godt, å gjøre Guds vilje, og alltid tro på Gud – hver dag. 

Hvordan kan vi være gode mot Gud og hverandre? 

 

 

3. Sanger 
Vet du hvorfor gleden er i meg? (Barnesalmeboka 108)  

Jeg har en engel som følger meg (Barnesalmeboka 120, Adoremus 188) 

Vår Gud er så stor (Barnesalmeboka 109) 

 

4. Andre punkter som kan tas med 
Kirkeåret går mot slutten og da har vi søkelys på verdens ende og dommens dag. Dette leder oss mot en 

forberedelsestid, adventstiden, da vi venter og forbereder oss på at Jesus, vår frelser, blir født som 

menneske på jorden. 

 

5. Avslutning 
Vi avslutter med å synge en sang; Jeg har en engel som følger meg (gjerne bare første verset, om sangen er 

ny for barna). Sangen gjentas to-tre ganger. Vi ber en bønn sammen om at Gud må hjelpe oss til å klare å 

gjøre det som er rett og godt og å tro på Ham, slik at vi kommer til himmelen. Vi avslutter med korsets tegn. 

Vi går stille og rolig tilbake til kirkerommet. 

 

 


