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

 

3. søndag i påsketiden - år B 
 

Evangelietekst: Luk. 24,35-48 

 

På den tid kom de to disiplene tilbake fra Emmaus og fortalte om det som hadde hendt 

på veien og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brødet. Mens de talte om 

dette, stod han selv der midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» Forskrekket og 

engstelige trodde de det var et gjenferd. 

 Men han sa til dem: «Hvorfor er dere redde? Og hvordan kan dere tvile 

fremdeles? Se på mine hender og mine føtter: Det er jo meg. Rør ved meg og se selv: Et 

gjenferd har da ikke kjøtt og knokler, som dere ser jeg har.» Men fremdeles stod de der 

fulle av vantro og undring – de våget ikke tro for bare glede. Da sa Jesus: «Har dere noe 

å spise?» De gav ham et stykke stekt fisk, og han tok det og spiste mens de så på. Derpå 

sa han: «Det var dette jeg mente når jeg sa til dere, den tiden vi var sammen, at alt det 

som står skrevet om meg – i Moseloven, hos profetene og i Salmene – måtte oppfylles.» 

Så åpnet han deres forstand for Skriftene, og sa til dem: «Slik står det altså skrevet: 

Messias skal lide døden og stå opp fra de døde på den tredje dag, og så skal det 

forkynnes i hans navn, fra Jerusalem av ut blant alle folkeslag, at de skal vende om og få 

sine synder tilgitt. Om dette skal nå dere være vitner.» 

 

Øvrige lesninger: Apg 3,13-15.17-19; 1 Joh. 2,1-5a 

 

Refleksjon og hovedbudskap 

Denne teksten har flere likheter med fortellingen rett før, om Emmausvandrerne. Men 

mens disiplene i Emmausberetningen går fra ikke-tro til tro i møte med Jesus, går denne 

fortellingen et skritt videre. Disiplene går ikke bare fra tvil til tro, de mottar også et 

oppdrag. 

 
Selv om det fortelles mye om hvordan Jesus overvinner disiplenes tvil, så kommer 

allikevel hovedbudskapet i denne teksten i de siste linjene. Tidligere i evangeliet har 

Lukas fortalt om hvordan Jesus kaller folk til omvendelse og tilgir deres synder, fordi han 

har makt og myndighet til det. Vi kan for eksempel nevne episoden med den lamme 

mannen, han som ble senket ned fra et hull i taket (Luk 5, 27-26). Ved sin død og 

oppstandelse har Jesus fullført sitt frelsesverk, han skal snart dra tilbake til    sin Far i 

himmelen. Men opp til da har kallet til omvendelse og tilgivelse av synder bare berørt 

Israels barn. Jesus har ikke nådd ut til «jordens ender», og Skriftene sier at kallet og 

budskapet om omvendelse og tilgivelse er universelt, fra Jerusalem av ut blant alle 

folkeslag, som teksten vår sier. 

 

Det er disiplene som skal fullføre dette, de skal være vitner, ikke i kraft av seg selv, men 

de skal forkynne i hans navn, dvs. med makt og myndighet fra Kristus. 

 
Konklusjon: selv om teksten forteller inngående om hvordan disiplene ved Jesu ord og 

handlinger legger bort sin tvil og tror at Jesus er oppstått fra de døde, så er 

hovedbudskapet i denne teksten at disiplene, dvs. Kirken, har fått i oppdrag av Jesus 

Kristus å fullføre det han selv begynte i Israel, å kalle folk til omvendelse og tilgi deres 
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synder. Makten og myndigheten til dette har Kirken fra Jesus Kristus selv, den springer 

ut av hans død og oppstandelse og vil bli disiplene, dvs. Kirken, til del ved Den Hellige 

Ånds komme på pinsedag. Derfor blir dette evangeliet lest i Kirken i påsketiden, med 

lyset fra hans oppstandelse i ryggen og med utrustningen til oppdraget liggende foran 

oss, i pinsen. 

 
Dette evangeliet byr på visse utfordringer. Den første delen av dramaet mellom Jesus 

og disiplene inviterer mer til visualisering enn det hovedbudskapet gjør. Det gjør at vi i 

refleksjonsdelen må passe på å komme over i hovedbudskapet. 

 
Til fordypning: 

Om tro som gave, guddommelig dyd; Den katolske kirkes katekisme §§153, 

1814-1816 Om å tro på Jesus; KKK §108, 

Om Kirken som skal fullføre Jesu gjerning på jorden: KKK §§858-865, 642 

 
Forberedelser 

Sett frem stoler i en ring, foran et bord. Dekk bordet med hvit duk, lys, krusifiks eller et 

ikon og en bibel. 

For flanellografen: Finn frem en bakgrunn som forestiller et rom – cenakelet eller 

øvresalen der disiplene var. Finn frem disippelbilder, et bilde av Jesus, fisk, litt møbler 

– et bord, puter. 

 
1. Innledning/åpning 

Barna går samlet ut av Kirken. I menighetssalen setter vi oss i en ring, på stolene. Vi 

begynner med å gjøre korsets tegn og tenner lyset for å markere at vi er i Messen. Vi 

fortsetter med å synge en sang; Jeg er med dere alle dager (Adoremus nr. 184). 

 
2. Opplegg for formidling av bibelteksten 

Teksten egner seg godt for flanellograf og enkel dramatisering. 
 

Vi forteller teksten gjennom bilder på flanellografen. 

Sett klar bakgrunnen på flanellografen, dvs. rommet der disiplene er med litt møbler og 

mat på bordet inklusive fisk. Sett inn disiplene. La to av disippelfigurene stå litt overfor 

de andre. Det skal være Emmaus-vandrerne som er kommet inn forteller for de andre 

hva de har sett. 

Ta frem Jesus og fortell om disiplenes reaksjon og hva Jesus sier. Ta frem fisken som 

Jesus ber dem om å gi ham for å spise. 

 
Deretter spørres barna om de vil dramatisere. De dramatiserer, mens læreren 

forteller teksten. Deretter reflekterer vi sammen med barna. 

 
For å markere at vi går over i refleksjonsdelen, synger vi igjen: Jeg er med dere alle 

dager. Utgangspunktet vårt er historien vi akkurat har hørt: Disiplene som sitter i et rom 

og snakker om Jesus. Døren er lukket, og Jesus står med ett midt iblant dem. De tror at 

han er et spøkelse. Er Jesus et spøkelse? Hvorfor ikke? Husker dere flere ganger Jesus 

viste seg for disiplene etter at han var stått opp? (Kanskje man har hørt om dette på 

andre søndager.) Hva var det Jesus gjorde da han gikk omkring på jorden? (Mulige svar: 

tilga synder, helbredet, forkynte det glade budskap, kalte til omvendelse osv.) Gjorde 

Jesus det over hele verden, eller var det på et bestemt sted han bodde og var? Men 

hvordan er det når Jesus ikke lenger går omkring her, er det ikke lenger mulig å bli tilgitt 
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eller helbredet av Jesus? Og hva med de som bor utenfor Israel, det gjør jo vi i Norge. 

Hvordan skal vi og alle andre få høre det Jesus vil si og få tilgivelse for syndene våre? 

(Gjennom Kirken) Så det er Kirken som gjør det Jesus gjorde i dag? 

 
Men er Jesus egentlig borte? Hva sier han i sangen vi akkurat sang? (Jeg er med dere 

alle dager) Så da er Jesus i Kirken selv om vi ikke kan se ham. Han er usynlig sammen 

med oss. 

 
3. Sanger 
De trodde at Jesus var borte (Adoremus nr. 93, 

Barnesalmeboka nr. 62)  

Jeg er med dere alle dager (Adoremus nr. 184) 

 
4. Andre punkter som kan tas med 

Introdusere skriftemålet. Si noe om hvordan Jesus tilgir våre synder i dag og i den 

forbindelse også si noe om prestens og biskopens rolle som gjør det Jesus gjorde. Vise 

bilde fra en misjonsstasjon et sted. 

 
5. Avslutning 
Vi avslutter med å synge en sang; Jeg er med dere alle dager. Før vi avslutter med 

korsets tegn, og går inn i kirken, kan vi be følgende bønn sammen. 

 
Kjære Jesus, 

Takk for at du sto opp fra de døde og lever sammen med oss i dag. Takk for Kirken der 

du fremdeles taler til oss og tilgir våre synder. Vi ber om at alle mennesker må få 

sjansen til å høre ditt glade budskap og få din tilgivelse. 

 


