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

5. søndag i påsketiden - år B
Evangelietekst: Joh. 15,1-8
Jeg er det sanne vintre, og min Far er vinbonden. Hver gren på meg som ikke bærer frukt tar
han bort, og hver gren som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. Dere er alt rene på
grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som grenen ikke kan
bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt
hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham,
bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre. Den som ikke blir i meg, blir kastet
utenfor som en gren og visner. Og grenene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de
brenner. Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få
det. For ved dette blir min Far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler.
Øvrige lesninger: Apg. 9,26-31; 1 Joh. 3,18-24
1. Refleksjon og hovedbudskap
Vi befinner oss fremdeles i påsketiden, og samtidig peker tekstene frem mot pinse og tiden
etter, da Kirken skal motta utrustning og fortsette Jesu oppdrag i verden.
Når Jesus kaller seg Det sanne vintre, er det på bakgrunn av at vinbildet flere ganger brukes
som bilde på Israel i Det gamle testamente, for eksempel i Jes 5, 1-7 og Hos 10,1.
Eukaristiske motiver klinger også med når dette bildet brukes. Hovedtemaet i teksten er
koplingen mellom det å bære frukt og det å være knyttet til Jesus. Frukt er da ikke hva som
helst, de er de synlige tegn på vår helliggjørelse. Kirkens tradisjon regner på bakgrunn av
listen i Gal 5, 22f opp tolv Åndens frukter: kjærlighet, glede, fred, tålmod, høysinn, godhet,
langmodighet, mildhet, tillit, beskjedenhet, selvbeherskelse og kyskhet.
Advarselen Jesus kommer med i teksten om at de som ikke bærer frukt vil bli kuttet av, var,
da Johannes skrev evangeliet, antagelig myntet på dem som skjulte sin tro under
forfølgelser. Det motivet kan overføres til vår egen tid også.
Utfordring til oss er å samarbeide med den Ånd som lever i oss. Det Ånden driver og kaller
oss til, må vi følge opp i handling.
Vi reflekterer over en dag i vårt liv. Hvilke muligheter har vi til å bære frukt i vårt eget liv?
Til fordypning:
Om denne teksten og om å bære frukt i Den katolske kirkes katekisme: § 787, 2074.
Om Åndens frukt: § 736, 1832
Forberedelser:
Ta med en plante med store fine blader.
I lokalet settes det opp stoler i en ring. Et bord foran med hvit duk, lys og krusifiks eller ikon.
Siden teksten er en tale av Jesus, uten et ytre hendingsforløp, inviterer det ikke så mye til
bruk av flanellograf. Men det er ikke umulig. (Men da blir det i tilfelle mer som stillbilder.) Da
kan man finne frem et bilde av vintreet, av en vingårdsmann, av druer og andre forskjellige
frukter – kanskje til og med frukter som er symbolbærere for noen av Åndens tolv frukter?
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1. Åpning/innledning
Barna går samlet ut av Kirken. I menighetssalen setter vi oss i en ring, på stoler Vi begynner
med å gjøre korsets tegn. Deretter spør vi barna om noen har hatt bursdag, den som har
hatt bursdag sist, får komme frem og tenne lyset (med hjelp fra leder). Vi gjør korsets tegn
og tenner lyset for å markere at vi er i messen. Vi fortsetter med å synge en sang, Her er
mitt øre. Deretter står vi og tegner kors på panne, munn og hjerte mens barna sier
henholdsvis: "tenke og forstå" (pannen), "fortelle andre" (munnen) og "gjemme det i
hjertet" (hjertet). De første gangene forklares dette hver gang, siden av og til. Vi synger
halleluja eller sier det sammen i kor (unntatt i fasten). Så setter vi oss når vi skal høre
Evangeliet.
2. Opplegg for formidling av bibelteksten:
Læreren kan fortelle teksten muntlig og sette bilder på flanellografen etter hvert som de
dukker opp i teksten – først vintreet, så vingårdsmannen og bålet, så fruktene, først druer,
men dernest også flere andre frukter.

Vi markerer at vi går over i refleksjonsdelen ved å synge en sang, f.eks. La din
barmhjertighet regne (Adoremus 214).
Jesus sa en gang at han var som et vintre. Og han fortalte at vi var som grenene. Hva skjer
hvis vi kutter av en gren eller et blad fra et tre? (Det dør, grenene og bladene får kraft fra
rota og trestammen!) Hva tror dere Jesus mente med at han var treet og vi var grenene?
Hvis vi henger fast på Jesus, og får kraft fra ham, vil vi også vokse sammen med ham. Men,
tror dere jeg kan vokse noe mer? Jeg er ferdig utvokst! (Dvs søndagsskolelæreren.)
Mennesker vokser både på kroppen (utenpå) og i det åndelige (inni seg). Jesus snakket om
det å vokse inni seg, i hjertet, om det å vokse nærmere Gud.
Grønt er den fargen Kirken bruker mesteparten av året. Grønt er fargen til gresset og
bladene som vokser ut på trærne er grønne, grønt betyr å vokse. Men når kirken pynter med
grønt, tenker den ikke på å vokse slik (viser at du blir høyere og høyere) at du blir høyere,
kanskje like høy som mamma eller pappa. Men Kirken tenker på at det er viktig at vi alle
sammen vokser inni oss. Jeg har sett på når du leker med dokkene, bamsene og legofigurene
dine. Du bestemmer alt og dokka og bamsen og legomannen gjør akkurat som du
bestemmer. Det er jo veldig greit for deg.
Gud har ikke skapt deg som en legofigur eller robot som gjør akkurat som Han bestemmer.
Han har skapt deg til et levende og fritt menneskebarn som må velge. Nå vet jeg godt at
mamma og pappa og de voksne i barnehagen og på skolen ofte kan velge best for deg, men
det er mye du velger også, helt fra du står opp om morgenen. Fordi du ikke er ei dokke, men
et levende menneske som kan velge, kan du velge å hjelpe Gud å få mer plass i hjertet ditt.
Har dere kjent det? Hvis dere har gjort vondt mot noen og må be om forlatelse – hvordan
kjennes det? (Ofte vanskelig, vondt). Hvordan kjennes det å si unnskyld? (Forhåpentligvis
godt). Hver gang dere sier unnskyld, gjør dere noe godt som gir Gud litt mer plass. Men det
er vanskelig, det er noe som ikke skjer av seg selv og vi må velge det. Hver gang vi gjør det
vil det bli litt lettere neste gang (akkurat som å øve på noe, sykling, piano osv.). Vi kan be
Jesus om hjelp til å si unnskyld. Er det andre ting som gjør at Gud får plass inni oss? (gjøre
andre glade, hjelpe andre (hjelpe til hjemme), være sammen med Jesus, gå i Kirken, be til
Jesus). Kjenner dere at det er godt? Når vi er grener, og vi gjør noe godt, da sier Jesus av vi
bærer frukt.
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Når du våkner om morgenen, kan du gjøre et korstegn, slik. Da har du med hendene dine
fortalt Gud at du vil at han skal få stor plass i hjertet ditt. Det har du sikkert tid til før du går
i barnehagen eller skolen, ikke sant? Når du ser den grønne fargen i kirken vår, kan du
tenke: Jeg vil at det gode skal vokse inne i meg, så jeg kan bli glad og de andre bli glade.
3. Sanger:
Her er mitt øre (Barnesalmeboka 171)
La din barmhjertighet regne (Adoremus 214)
Ingen er for liten, ingen er for stor (Adoremus 180)
4. Andre punkter som kan tas med
Denne søndagen faller i mai måned. Dersom det er tid til dette, kan man nevne at mai er
Maria-måned hvor vi prøver å be rosenkransen litt oftere. Kanskje man kan ha med en
rosenkrans å vise barna. Det kan være fint å avslutte med et Hill deg Maria sammen, dersom
man velger å ta med noen ord om mai som Maria-måned.
8. Avslutning
Vi får et tegn av en av kirkevertene når Credo begynner. Da har vi noen minutter på å
avslutte, og prøver å gå inn til forbønnene begynner. Vi avslutter med å synge La din
barmhjertighet regne.

Deretter avslutter vi med korsets tegn. Barna bes om å hjelpe til å rydde på plass stolene,
før de går stille og rolig tilbake til foreldrene inne i kirken.

