Ordets liturgi for barn
Tidsramme: 20-25 minutter

Den hellige families søndag – år B

Evangelietekst : Luk 2,22-40
Da renselsestiden som Moseloven påla dem, var forbi, tok de ham med opp til Jerusalem for å bære
ham fram for Herren. For det står skrevet i Herrens lov: Alt førstefødt av hankjønn skal være viet
Herren. De skulle også bringe det offeret som Herrens lov påbyr: et par turtelduer eller to
dueunger.
I Jerusalem bodde det en mann som het Simeon. Han var rettskaffen og gudfryktig og ventet på
Israels trøst. Den hellige ånd var over ham, og Ånden hadde latt ham få vite at han ikke skulle se
døden før han hadde sett Herrens salvede. Nå kom han til tempelet, ledet av Ånden. Og da Jesu
foreldre kom med barnet for å gjøre med ham som skikken var etter loven, tok Simeon barnet opp i
armene sine. Han lovpriste Gud og sa:
«Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred,
slik som du har lovet.
For mine øyne har sett din frelse,
som du har beredt for alle folks åsyn,
et lys til åpenbaring for hedningene
og ditt folk Israel til ære.»
Hans far og mor undret seg over det som ble sagt om ham. Og Simeon velsignet dem og sa til hans
mor Maria: «Se, han er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt –
ja, også gjennom din egen sjel skal det gå et sverd. Slik skal de tanker mange bærer i hjertet,
komme for dagen.»
Det var en kvinne der som var profet, Anna, Fanuels datter, av Asjers stamme. Hun var høyt oppe i
årene. Som ung hadde hun vært gift i sju år og hadde siden levd som enke til hun nå var åttifire år.
Hun forlot aldri tempelet, men tjente Gud i faste og bønn natt og dag. I samme stund kom også hun
fram og lovpriste Gud, og hun fortalte om barnet til alle som ventet på frihet for Jerusalem.
Da de hadde gjort alt som Herrens lov påbyr, vendte de tilbake til Galilea, til sin hjemby Nasaret.
Og gutten vokste og ble sterk, fylt av visdom, og Guds nåde var over ham.

Øvrige lesninger: 1 Mos 15,1-6;21,1-3; Hebr 11,8.11-12.17-19

Refleksjon og hovedbudskap
Å ha den hellige Familie som et forbilde for hvordan vi skal leve i respekt og omsorg for vår egen familie, og
også i vårt forhold til alle våre relasjoner. Opplegget tematiserer ikke evangelieteksten detaljert, men
holder fokus på dette hovedtema.
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Innledning/åpning
Bibelen ligger fremme og et lys tennes.
Innled med bønn; Kjære Gud. Vi kommer sammen for å høre ditt ord(berør ørene). Vi kommer for å be
sammen (berør leppene) Lære oss å være gode mot hverandre (berør hjertet). Det ber vi om i Jesu navn.
Amen

Opplegg for formidling
Evangeliet gjenfortelles eller leses fra barnebibel.
Samtale med barna om teksten, om familie og venner. Om hvordan vi alle er elsket, av andre og av Gud.
I julen feiret vi at Jesus ble født i Betlehem. Vi kaller gjerne Maria, Josef og Jesus for den hellige familie. Gud
hadde valgt Maria til å føde Jesusbarnet, han visste at hun var den beste han kunne finne. Hun levde et liv
til Guds ære. Hun var en from ung kvinne, som i likhet med andre jøder, ventet at Messias skulle komme. Vi
vet at Jesus vokste opp i Nasaret hos Josef og Maria, og de levde akkurat på samme måte som andre
familier. Maria og Josef var flinke til å arbeide, og de var nok flinke til å fortelle gutten sin om Gud, og lære
ham å be.
Vi hører alle til i en familie. Alle har vi noen som er glad i oss, det er en god ting. Noen har en stor familie
andre har en liten. Det bor familier i alle land, i store hus og i små hus. Vi vet at Gud er over alt, også i vår
familie, nettopp fordi han er så glad i oss. Den største familien av alle er allikevel Guds familie. Den familien
hører vi alle sammen til i. Derfor er vi alle søsken og Gud er vår far.
Vi skal ha den hellige familie som et forbilde. Et forbilde for hvordan vi skal leve og ha det godt sammen
som familie, som venner og som kirke. Jesus bodde hos Maria og Josef, han kan også bo hos oss og våre
familier – hvordan gjør han det? (ved at vi lar han bo i hjertene våre, at vi ber sammen til Jesus, når vi er
gode med hverandre er vi gode mot Jesus).
Barna får et ark med 4 bilder i rammer på. I den ene rammen er det et bilde av den Hellige familie, i den
andre rammen et bilde av alle mennesker som Guds familie, en ramme med en bønn for familien og i den
siste rammen skal barna tegne seg selv og sin familie (se vedlegg). Den kan fargelegges ferdig under messen
eller kirkekaffen om det er tid, eller gjøres ferdig hjemme.

Sang
Han har den hele vide verden, Barnesangboka nr 90, Adoremus nr. 137
Vi tar hverandres hender, Barnesangboka nr. 192, Adoremus nr 283
Når du ser en venn Barnesangboka nr.

Avslutning
Vi ber for alle familier som har noen som er syke, for familier som har mistet noen de er glad i. Vi ber for
familier i hele verden, at vi må ha den hellige Familie som forbildet i våre liv og at Gud må velsigne dem
alle. Amen
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