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

 

7. søndag i påsketiden – år B 
 

Evangelietekst: Joh. 17,11b-19 
Hellige Far, bevar dem i ditt navn, det navn du har gitt meg, så de kan være ett, slik som vi er 
ett. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, det navn du har gitt meg. Jeg passet på dem, 
og ingen av dem gikk fortapt, unntatt han som hørte fortapelsen til, så Skriften skulle bli oppfylt. 
Nå kommer jeg til deg. Men dette sier jeg mens jeg ennå er i verden, for at de kan eie min glede i 
fullt mål. Jeg har gitt dem ditt ord. Men verden har lagt dem for hat, for de er ikke av verden, slik 
heller ikke jeg er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal 
bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden. Hellige dem i 
sannheten, ditt ord er sannhet. Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. 
Jeg helliger meg for dem, så også de skal helliges i sannheten. 

 
Øvrige lesninger: Apg. 1,15-17.20a.20c-26; 1 Joh. 4,11-16 

 
Refleksjon og hovedbudskap 
Med utgangspunkt i første setning av dagens tekst, er budskapet i dag at Jesus ber Gud Fader om 
å bevare oss i sitt navn slik at Kirken kan være ett. Vi må holde sammen i Kirkens fellesskap. Jesus 
sier: «Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden.» Derfor skal vi også være 
vitner om Jesus i verden. Teksten viser Jesu dype kjærlighet og omsorg for oss, sine etterfølgere, 
de kristne. 
Tenk at Jesus ber for oss til sin Far i himmelen! 

 
Forberedelse: 
Vi har stilt stoler i en halvsirkel rundt et bord, dekket med hvit duk og hvit løper, lys og krusifiks 
eller ikon. 

 
1. Innledning/åpning 
Vi ønsker alle velkommen og gjør korsets tegn. Vi tenner lysene og synger sammen: Her er mitt 
øre. (Syng den gjerne to-tre ganger så barna rekker å lære den.) 
I dag skal vi høre at Jesus ber for oss. Han ber til sin far i himmelen. Nå skal vi lese fra evangeliet 
og høre hva han ber om, og dere kan lytte ekstra godt om dere hører hva Jesus sier. 
(Alle barna sitter med hendene foldet som en bok. De åpner hendene samtidig som lederen åpner 
bibelen, og holder dem åpne helt til bibelen lukkes. 
Lederen leser sakte opp dette utdraget fra dagens evangelielesning:  
    Hellige Far, bevar dem i ditt navn, det navn du har gitt meg, så de kan være ett, slik som vi er ett. 

 
L: Slik lyder Herrens ord.  
A: Lovet være du Kristus. 

 
(Alle lukker hendene sine.) 

 
2. Opplegg for formidling av bibelteksten 
Hva var det Jesus ba om? (Barna kan svare. Les gjerne setningen om igjen. 
Gå så gjennom ord for ord:) 
Her var det flere spennende ord: 
Hellige far- hvem er det? 
Bevar dem i ditt navn, det navn du har gitt meg ... - Hva betyr å bevare? (å ta vare 
på) Jesus ber sin far om å bevare, dvs passe på oss mennesker. 
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Så de kan være ett, slik som vi er ett. – Hva er å være ett? Er det noen som kan forklare hva det 
betyr å være ett? 
Selv om vi er mange, mange mennesker- skal vi holde sammen i kjærlighet slik at vi blir én Kirke. 

 
(Ta fram tre av barna.) 
Her ser dere tre personer, nå skal vi gi dem en 
oppgave: Kan dere bli ett? 

(La dem prøve. Hvis ikke de klarer det, viser du dem at ved å holde sammen, blir det en gruppe og 
ingen løse deler.) 
Er dette blitt én ting? Er det noen løse deler som ikke henger på? Nei alle henger fast i hverandre. 
Dere er blitt ett. 

 
Ta fram tre nye barn, denne gangen barn fra forskjellige bakgrunner, som snakker forskjellig 
språk hjemme. Gi samme oppgave til dem. 
Er de blitt ett nå? 
Men dere kan snakke forskjellige språk, hvilket språk kan dere? Kan dere være ett da? 
Ja, vi kan holde sammen selv om vi snakker forskjellig språk. 

 
Ta fram tre nye barn, og gi samme oppgave: kan dere bli ett? 
Men du er jo en gutt, og du er jente? Og du er jo seks år, mens du er åtte? Dere ser jo 
veldig forskjellige ut ... kan dere være ett da? 
Ja vi kan holde sammen selv om vi ser forskjellige ut. 

 
Ta fram tre nye barn, og la dem «bli ett» 
Jesus ber Gud om at vi må være ett, at vi må holde sammen uansett hvor vi kommer fra og 
hvordan vi ser ut. 
 
Betyr det at vi alltid må gå rundt å holde sammen? Det blir litt slitsomt for dere hvis dere alltid 
måtte holde sammen med hendene? 

 
Hvordan kan vi holde sammen uten at det synes på denne måten da? (La de tre barna sette seg 
og de andre svare) 

− være venner 
− hjelpe hverandre 
− snakke med hverandre 
− være glad i hverandre 
− be for hverandre 

 
Er dette noe vi må klare selv? Nei, Jesus ber ikke til oss, han ber til Gud. Det er Gud som skal 
hjelpe oss å være ett. Gud vil at vi skal være ett, slik som Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd er 
ett. Gud vil bevare oss, ta vare på oss, siden vi er barna hans. 
Vi trenger bare å holde oss nær Gud. 
Hvor er vi nær Gud? (La barna svare.) 

− I kirken 
− Når vi ber til ham, synger og takker. 
− Når vi leser i bibelen 

 
Og sammen med Gud og hverandre skal vi leve her på jorden. 
Vi kan avslutte med å øve på Gud er så glad i meg med bevegelser. 
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3. Sanger 
Her er mitt øre (Barnesalmeboka 171)  
Gud er så glad i meg (Adoremus 130) 
Herren kommer (Adoremus 158)  
Jesus er kongen min (Adoremus 197) 

 
4. Andre punkter som kan tas med 
Vi er nå kommet til 7. søndag i påsketiden, dette er søndagen etter Kristihimmelfartsdag. Det kan 
være fint å ta opp tematikk knyttet til Kristihimmelfartsdag, og snakke med barna om hva det var 
vi feiret da. Kanskje de fleste av barna i menigheten var i kirken da, kanskje mange ikke var det? 
Hvordan henger Kristihimmelfartsdag sammen med påsken? Hvordan tror barna at disiplene 
opplevde denne tiden? Kanskje noen husker historien om Thomas som tvilte, men som fikk ta i 
Jesu sår, og deretter trodde? Også vår tro settes på prøve, men Jesus har selv sagt at salige er de 
som tror, uten å få se. 

Lag gjerne en liten dramatisering av himmelfarten, der Jesus kan stige opp i himmelen (på et bord), 
mens disiplene (barna) står igjen. 

 
5. Avslutning 
Vi ber velsignelsen sammen og går rolig tilbake til kirken. 

 
 


