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

Kristi Himmelfart – år B
Evangelietekst: Mark. 16,15-20
På den tid viste Jesus seg for de elleve og sa til dem: «Gå ut og forkynn Evangeliet verden over, for
hver og én som Gud har skapt! Den som tror og lar seg døpe, skal bli frelst, men den som ikke tror,
skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge dem som tror: De skal drive ut demoner i mitt navn, og
tale nye tungemål; de skal kunne ta i slanger, og om de drikker noe giftig, skal det ikke skade dem;
de skal kunne legge sine hender på syke og helbrede dem.» Og etter at Herren Jesus hadde talt til
dem, ble han tatt opp til himmelen og tok sete ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og forkynte
Evangeliet overalt, og Herren selv virket med og bekreftet budskapet gjennom alle de jærtegn som
fulgte det.
Øvrige lesninger: Apg 1,1-11; Ef 4,1-13 (kortere: Ef 4,1-7.11-13)
Refleksjon og hovedbudskap
Dagens evangelium er fortellingen om Jesu misjons- og dåpsbefaling og hans himmelfart, slik det er
fremstilt i Markusevangeliet. De fleste kjenner antagelig denne beretningen bedre slik den
fremstilles i Matt. 28, 16-20 og Apg. 1, 6-11.
Jesus sender ut apostlene med befaling om å forkynne evangeliet og døpe, altså for å utbre
Kirken, og det gjør han innenfor rammen av beretningen om hans himmelfart. Det er altså en
sammenheng mellom himmelfart og utsendelse. Forklaringen gir Jesus i Joh. 16, 7: Det er det
beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men
går jeg bort, da kan jeg sende ham til dere.
Himmelfarten er det siste trinnet i Guds Sønns menneskevordelse. Han går tilbake dit han kom fra,
bare nå med et menneskelegeme. Jesus er Gud og menneske også når han nå sitter ved Faderens
høyre hånd. Himmelfarten er også en nødvendighet for at Den Hellige Ånd skal bli sendt, slik at
Kirken kan få utrustning til sitt oppdrag.
Hovedbudskapet i teksten kan oppsummeres i at Jesus overdrar sitt oppdrag på jorden til sine
apostler og dernest til alle som gjennom historien følger etter dem – også vi. Oppdraget er i
kortform å forkynne evangeliet og døpe.
Apostlenes etterfølgere i streng forstand er biskopene, men alle i Kirken har del i apostolatet, det
vil si vi er alle utsendt, hver med våre evner og gaver eller mangel på slike.
Til fordypning for lederen:
Om Kristi himmelfart i Den katolske kirkes katekisme: §§659-664
Om apostlenes sendelse og apostolatet: KKK: §§858-865
Forberedelser
Sett stoler i en halvsirkel med et bord i enden. Legg en hvit duk på bordet og dekk med to lys,
krusifiks eller ikon, evt. en Bibel.
Til flanellograf: Finn frem bakgrunn og bilder til Kristi himmelfartsscenen: En landskapsbakgrunn –
helst en slags ås (tradisjonen legger stedet for himmelfarten til Oljeberget). Jesus, skyer, apostlene,
bilder til en scene med en dåp, bilder til en scene med en helbredelse. Bilder til en scene der en
apostel forkynner.
--- et stort kart over Middelhavsområdet (dersom man kan få tak i det).
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1. Åpning
Vi ønsker alle velkommen og gjør korsets tegn. Vi tenner lysene og fortsetter med å synge en sang,
Her er mitt øre. Deretter står vi mens 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 (unntatt i fasten).
2. Opplegg for formidling av bibelteksten
Dagens evangelium forteller om Kristi Himmelfart. Fortellingen egner seg for flanellograf.
Alternativt kan man gjenfortelle med egne ord, eller lese fortellingen fra en Barnebibel.
•

Flanellograf:
Fortell (skråstilt tekst): - Dette er oljeberget ved Jerusalem. - Her kommer Jesus og apostlene hans.
Sett inn Jesus og apostlene. - Nå er det gått 40 dager siden Jesus stod opp fra de døde, Jesus skal
dra tilbake til sin Far i himmelen. Men først skal Jesus sende ut apostlene. De skal forkynne Det
glade budskap og utbre Kirken: «Gå ut og forkynn Evangeliet verden over, for hver og én som Gud
har skapt», sier Jesus til dem. Jesus sier de skal døpe, sett på bilder av en dåpsscene, og de skal
helbrede syke, sett på bilder av en helbredelsesscene.
Ta vekk de to scenene. - Etter at Jesus har sagt dette, drar han tilbake til sin Far i himmelen. Sett
inn en himmelfartsscene. Ta så vekk Jesus og plasser apostlene på vei ned berget.
- Apostlene drar tilbake til huset i Jerusalem. De er ikke lei seg, for Jesus har sagt at han skal sende
Den Hellige Ånd til dem.

•

Gjenfortelling som mulig alternativ til flanellograf
Dersom man skal gjenfortelle med egne ord, kan det være fint å se på Kristi Himmelfart
evangeliene hos Matteus (Matt. 28, 16-20) og Lukas (Luk. 24, 46.53) også. En gjenfortelling kan
f.eks. være slik:
Vi husker fra Påsken at Jesus døde på korset og stod opp igjen fra de døde for oss. Husker dere hva
som skjedde etter Påske? Kanskje noen husker disiplene på veien til Emmaus, som gjenkjente Jesus
når han brøt brødet? Kanskje noen husker historien om tvileren Thomas? Eller om at disiplene
hadde stengt seg inne i et rom og var ganske redde? Eller om Jesus som viste seg ved vannet en
morgen mens de fisket? Da det var gått førti dager, kom Jesus igjen til sine disipler. Han fortalte
dem at de skulle motta Den Hellige Ånd snart, og at de derfor ikke måtte reise fra Jerusalem. Jesus
gav da disiplene sine en oppgave, Han sa til dem: Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler, ved å døpe
dem i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og ved å lære dem å overholde alt det jeg har
befalt dere. Disiplene skulle altså reise ut i hele verden for å lære folk om Jesus og døpe dem. Til
slutt sa Jesus: Selv er jeg med dere alle dager, frem til verdens ende. Etterpå ble han løftet opp til
Himmelen. Derfor heter dagen i dag Kristi Himmelfart – for det var den dagen Jesus Kristus reiste
opp til Himmelen, til Gud.

•

Refleksjonsdel
For å markere at vi går over i refleksjonsdelen, synger vi Jeg er med dere alle dager (Adoremus
184).
Husker dere hvordan Jesus, Guds Sønn, kom til jorden? I dag feirer vi den dagen da han dro tilbake
til sin Far i himmelen. Vet dere hvilket navn denne dagen har?
Jesus hadde mange venner, men tolv av vennene var helt spesielle, vet dere hva disse tolv kalles?
Det var disse som var med da Jesus fòr opp til himmelen. Og det var disse tolv apostlene som skulle
dra ut i verden å fortelle om Jesus og døpe mennesker og helbrede sykdommer.
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Men dro de ut i verden med engang Jesus var tatt opp i himmelen? Nei, de ventet enda noen dager,
ni dager til. I løpet av disse dagene var de samlet og ba sammen. Jomfru Maria var også sammen
med dem. Og så kom pinsen. Vet dere hva som skjedde da? Riktig, Den Hellige Ånd kom over
apostlene. Da kunne de endelig gjøre det Jesus hadde befalt dem, reise ut i verden for å fortelle om
Jesus og døpe mennesker.
(Ta med eller tegn et enkelt kart over middelhavsområdene. Hvis mulig, lag et slags kart på gulvet,
så kan noen av barna være de ulike disiplene som reiste rundt. Kanskje man kan markere de ulike
stedene med noe barna kjenner igjen, f.eks. Roma = et bilde av Peterskirken, osv.) – Vet dere hvor
de reiste? Finn sammen ut hvor disiplene reiste? (NB! Det finnes kart over apostlenes reiser bak i
flere Bibler.
Noen Barnebibler har også slike kart, ta med eller tegn av). Kanskje man kan følge Paulus reiser på
kartet? Og Peters reiser? Kanskje man kan fortelle legenden om Jakob som skal ha kommet til
Spania? Og om andre disipler som reiste ulike steder og om dem som ble i Jerusalem. Alle
sammen reiste ut for å gjøre én ting – for å fortelle menneskene om Jesus, menneskenes Frelser
og grunnlegge menigheter på nye steder.
De første apostlene har vært døde i snart to tusen år. Nå er de helgener i himmelen. Men
oppdraget de fikk av Jesus har de gitt videre, først og fremst til biskopene. Har vi en biskop?
Apostel betyr en som er utsendt, apostlene var utsendt av Jesus Kristus og det er også biskopene.
Men vi er også utsendt. Vi skal prøve å ligne på Jesus, ikke i ansiktet altså, men i det vi gjør og sier.
Jesus gjorde mye godt da han gikk omkring på jorden. Hva gjorde han for eksempel? Hvis vi kan
prøve å ligne på det, kan kanskje noen lære noe om Jesus gjennom oss.
Men for å ligne på Jesus trenger vi Den Hellige Ånd, akkurat som apostlene. Vi fikk Den Hellige Ånd
da vi ble døpt, men vi kan også be om at han må gjøre oss mer lik Jesus.
La oss lære en slik bønn:
Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ild.
Gjenta.
3. Sanger
Her er mitt øre (Barnesalmeboka 171)
Jeg er med dere alle dager (Adoremus 184)
Vinden ser vi ikke (Adoremus 284)
4. Andre punkter som kan tas med
Dagen etter Kristi himmelfartsdag begynner pinse-novenen. Den referer til apostlene og Maria som
var samlet i cenakelet i Jerusalem i disse ni dagene i bønn, før de mottok Den Hellige Ånd. En
oppskrift for pinse-novenen finnes som vedlegg til dette opplegget. Skriv den gjerne ut som et lite
hefte og del ut et eksemplar til barnas foreldre, slik at de kan be denne bønnen hjemme hver dag
frem mot pinse.
5. 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 Vinden ser vi ikke. Deretter
avslutter vi med korsets tegn og bønnen vi lærte om Den Hellige Ånd: Kom, Hellige Ånd, fyll dine
troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ild.
Til sist ber vi Hill deg Maria.
Barna bes om å hjelpe til med å rydde på plass stolene, før de går stille og rolig tilbake til
foreldrene inne i kirken.

