
 

     

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

Festen for Kristi legeme og blod, år B Evangelium: 

Mark 14,12-16.22-26 
På den første dag av de usyrede brøds høytid, da påskelammet blir slaktet, spurte disiplene Jesus: «Hvor vil 
du at vi skal gå og gjøre i stand påskemåltidet for deg?» Han sendte da to av dem av sted med den beskjed: 
«Gå inn i byen, der møter dere en mann som bærer på en vannkrukke; følg etter ham, og der hvor han går 
inn skal dere gå til husbonden og si: 'Mesteren lar spørre hvor han kan spise påskelammet med sine 
disipler?' Da viser han dere en stor sal ovenpå, som er gjort i stand, med benker og puter. Og der skal dere 
gjøre påskelammet ferdig til oss.» Disiplene gikk da av sted og inn i byen, og fant alt slik som han hadde 
sagt. Så stelte de til påskemåltidet. Og mens de spiser, tar Jesus brødene, velsigner dem, bryter dem og gir 
dem, med ordene: «Ta dette. Det er mitt legeme.» Derpå tar han et beger, fremsier takksigelsen og rekker 
det rundt, og de drikker alle av det. Da sier han: «Dette er mitt blod, paktsblodet, som utgytes for de 
mange. Og nå sier jeg dere, at fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt, før den dag jeg drikker en 
ny vin i Guds rike.» Da de hadde sunget lovsangene, gikk de ut til Olivenberget. 
 

Øvrige lesninger: 2 Mos 24,3-8; Hebr. 9,11-15 

 
Refleksjon og hovedbudskap 
Dagens evangelium er historien om nattverdens innstiftelse fra Skjærtorsdag. Hovedbudskapet i dagens 
evangelium er om eukaristien. Når vi feirer messen, forvandles brødet og vinen til Jesu kropp (legeme) og 
blod. Når vi spiser av det, får vi del i det Jesus har gjort og i det Jesus er. Vi kommer nærmere Gud. 
Mange av barna på søndagsskolen har ikke mottatt kommunion for første gang enda, men de får også 
være med frem for å motta velsignelsen, mens de eldre barna får kommunion. Det er viktig å inkludere 
også de yngre barna her. 

 
Til fordypning: 
Se artikkelforslag fra Skjærtorsdag. 

 

Forberedelser: 
Vi har stilt opp stoler, eller ryddet plass på gulvet slik at vi kan sitte i en liten halvsirkel og pyntet et lite 
bordalter med en duk i den liturgiske fargen hvit. To lys, Bibel, et ikon eller krusifiks står på alteret. 

 
Flanellograf: Det siste måltid 

 
Flanellografen er satt frem. Figurer som trengs er: Jesus, disiplene, to menn, den ene med en 
vannkrukke, en spisesal med benker og puter, påskelam, brød, vin druer, kalk. 
Alternativt: En krukke, et brød og noen druer, et vinglass eller en kalk, en duk. 

 
1. Innledning/åpning 
Vi åpner som vanlig med å gjøre korsets tegn. Vi tenner lysene og synger Takk gode Gud for alle ting, 



 

     

eller Hvem har skapt alle blomstene siden det er sommertid nå. Lederen sier: I dag skal vi snakke om et 
mysterium. Et mysterium er noe som vi ikke riktig kan forstå, ikke engang de voksne forstår det helt: At 
Jesus er hos oss i brødet og vinen i messen i Kirken. 
Vi 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. Eventuelt kan sangen Her er mitt øre synges. 

 
2. Opplegg for formidling av bibelteksten 
Gjenfortell evangeliet. 
 
Flanellograf kan brukes her: Lederen gjenforteller evangeliet og setter figurene på flanellograftavlen under 
fortellingen etter hvert som de nevnes i historien. Hvis det er flere ledere kan den ene sette frem figurer 
mens den andre forteller. Formidlingen av dagens evangelietekst kan skje ved enkel dramatisering (barna 
spiller de ulike personene, sier ikke noe selv, lederen forteller) (alternativ: flanellograf), kombinert med 
muntlig fortelling. Fokuset i refleksjonen og samtalen etterpå er på betydningen av eukaristien for oss. 

 
I dag skal vi få høre om en gang det var Påskefest i Jerusalem. Dette var en stor fest for jødene. Jesus og 
de tolv hjelperne hans; disiplene, skulle også feire påske. Det var mange tradisjoner når de skulle spise 
påskemåltidet sammen. Hva er en tradisjon? En tradisjon er noe vi gjør om igjen på samme måte mange 
ganger, for eksempel hvert år. Å spise egg til påske er en tradisjon. Å pynte med kyllinger er en tradisjon, å 
tenne påskelyset også. Kan dere noen flere tradisjoner? 
 
Disiplene spurte Jesus om hvor han ville at de skulle spise påskemåltidet. Da sa Jesus at to av disiplene 
skulle gå inn til byen, hvor de ville finne en mann med en vannkrukke. (To av barna spiller disipler, en 
spiller mann med krukke og en spiller huseieren) Denne mannen ville føre dem til en mann som eide et 
hus med et rom, hvor de kan ordne i stand til påskemåltidet. Så finner vi frem en duk og legger den på 
gulvet og invitere noen av barna til å sette seg ned rundt «bordet». Ett av barna spiller Jesus. (Fokus er 
på innstiftelsen av nattverden.) 
 
Jesus og disiplene spiser den maten som er vanlig for jøder under påskemåltidet, og følger de 
tradisjonene som er vanlige. Men mot slutten av måltidet gjør Jesus noe uvanlig. Han tar av et brødstykke 
som man alltid pleier å la ligge i fred, og han deler det opp og deler ut til disiplene. Da sier han: «Ta imot, 
dette er min kropp.» Her kan man godt ha med et brød som man har liggende på et fat på ”bordet” (men 
for å unngå forvirring blant barna er det best om man ikke spiser av brødet her). Så kan man fortsette 
med kalken, eller begeret. Jesus tok opp dette begeret, ba en bønn og delte det med alle disiplene. Han 
sa: «Dette er mitt blod». 

 
For å markere at vi går over i refleksjonsdelen synger vi en sang, Jeg er livets brød passer veldig fint her. 
Dere synes kanskje det er ganske rart det Jesus gjorde her: Han tok opp et stykke brød og sa: Dette er 
min kropp. Og det er ganske merkelig. Det er et mysterium. En slags fin og spesiell hemmelighet. Vi kan 
ikke helt forstå det. Likevel tror vi på at det Jesus sier er sant. Helt siden den første gangen Jesus delte ut 
brød og vin og sa at han er i brødet og vinen, har menneskene trodd på det og gjort det samme. Kan 
noen huske om de har sett dette noen gang? Ja, hver gang vi er i messen gjør presten dette om igjen. 



 

     

Om noen år, når dere er omtrent ni år skal dere få et sånt brød i kirken. Før dere er så store, får dere et 
kors i pannen til velsignelse. Dette er en spesiell gave som Jesus ville gi til oss så vi skal vite at han alltid 
er   med oss. 

 
3. Sang 
La din barmhjertighet regne (Adoremus, 214) Jeg 
er livets brød (Adoremus, 183) 
Kom, la oss samles ved Guds bord (Adoremus, 209) 

 
4. Andre punkter som kan tas med 
Festen for Kristi Legeme og Blod er viktig å markere. Mange steder har man en prosesjon som avslutning 
på messen, hvor man bærer med seg Sakramentet, og har noen stasjoner med lesning og tilbedelse. 
Dersom dette er tilfellet i menigheten, er det fint å forberede barna på det som skal skje. Man kan fortelle 
om hva man skal gjøre helt konkret, for eksempel at man skal gå i prosesjon og synge, og at det er flere 
stopp på veien. I noen menigheter går søndagsskolebarna samlet bak et skilt/bibel først i prosesjonen, 
dette kan eventuelt avtales med prest på forhånd. Andre steder er det tradisjon å la årets 
førstekommunionsbarn (og andre barn) strø ut kronblader fra blomster i prosesjonen. 

 
Eventuelt: Bak noen rundstykker på forhånd, form dem som små brød og legg små papirhjerter inni. Bruk 
brødet under fortellingen om nattverdsbrødet og bryt brødet så hjertene kommer frem. Forklar at det 
brødet Jesus gir oss i messen ikke er vanlig mat, men Jesus som kommer til oss på en spesiell måte, og at 
når    vi mottar velsignelsen eller spiser brødet (hostien) i messen, tar vi imot Jesus og slipper ham inn i 
hjertene våre. Da bærer vi ham med oss hele uken som kommer. Det gjør oss trygge og glade. Eventuelt 
kan barna få med seg et lite brød hver, eller en tegning av et brød med et hjerte inni, til fargelegging, med 
undertekst sangen Jeg er livets brød. 

 

 
5. Avslutning 
Vi avslutter med å synge en sang. Syng gjerne Jeg er livets brød en gang til. Deretter gjør vi korsets 
tegn og ber: 
Kjære Gud, takk for at du sendte oss din sønn Jesus til jorden, og for at vi får møte ham på en spesiell 
måte hver gang vi går i messen. Amen. 

 
 

Vi rydder sammen og går rolig inn i kirken. 
 
 
 

 


