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Ordets liturgi for barn 
Tidsramme: 20-25 minutter 

 

Kristi kongefest år B 

  

Evangelietekst: Joh. 18,33b-37 

På den tid sa Pilatus til Jesus: «Så, du er jødenes konge?» Jesus svarer: «Sier du dette av deg selv, 

eller er det noe som andre har sagt om meg?» Pilatus svarer: «Er vel jeg jøde? Ditt folk og 

yppersteprestene har overlevert deg til meg. Hva er det du har gjort?» Jesus svarte: «Mitt rike er 

ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, da ville mine folk ha tatt kampen opp, for å 

forhindre at jeg falt i jødenes hender. Men mitt rike hører nå engang ikke denne verden til.» Pilatus 

sa: «Så er du altså konge?» Jesus svarte: «At jeg er konge – det er dine ord. Min oppgave er å vitne 

om sannheten, – det er derfor jeg er født, det er derfor jeg er kommet til verden. Og enhver som 

hører sannheten til, lytter til hva jeg sier.» 

 

Øvrige lesninger: Dan 7,13-14; Åp 1,5-8 

 

Refleksjon og hovedbudskap 

Kristi kongefest ble innstiftet av pave Pius XI så sent som i 1925. Bakgrunnen var den økende 

sekulariseringen fra 1800-tallet av. Paven ville kalle folkene og deres ledere til en besinnelse på at Kristus er 

verdens Herre og hersker. 

 

Hovedbudskapet i dagens tekster er om Kristus som vår konge, den evige konge. Dette ser vi også i salmen 

(salme 93(92)), «Herren er konge» og «Din trone står fast fra opphavet av». I Evangeliet hører vi Jesu 

samtale med Pilatus, som vi husker fra Langfredag. Vi vet at jødene ventet på Messias, de ventet på en 

konge. Allerede i beretningen om De hellige tre konger møter vi dette. Der hylles også Jesusbarnet som en 

konge. I dagens evangelium lærer vi at Jesus er konge. Men han er ikke konge på den måten mennesker, og 

Pilatus, kanskje ventet at en konge skulle være. Vår refleksjon omkring dagens evangelietekst og lesninger 

må være om vår tro på Jesus som vår konge. Hva vil det si at Jesus er kongen min? På den ene siden vet vi 

at Jesus ikke var sånn som konger ofte er (i eventyr for eksempel), med krone på hodet, vakre klær og store 

palasser. På den andre siden vet vi at Jesus er mer konge enn noen andre konger. I himmelen har Han sin 

trone og sitt palass, og Han er verdens hersker. Når vårt fokus i refleksjonen er på Jesus som min konge, er 

det naturlig å spørre seg; hva var det Jesus gjorde for menneskene, og for meg? Hvordan er Jesus konge for 

meg? Hvilke følger har det for livet mitt? Kristi Kongefest er siste søndag i kirkeåret, og vi begynner neste 

søndag med adventstiden; som er den første søndag i det nye kirkeåret. De siste ukene i kirkeåret, så vel 

som de neste i adventstiden, preges av forberedelse og av en refleksjon omkring hvem Jesus egentlig er i 

våre liv. 

 

Fordypning 
Om Kristi kongefest: www.katolsk.no/biografier/historisk/kr_konge 

Om Kristi kongeverdighet i Den katolske kirkes katekisme: 664 

 

Forberedelse 
Sett stoler i en halvsirkel foran et alterbord. Dekk bordet med lys og et krusifiks eller et ikon, eventuelt kan 

man i tillegg også legge en bibel på bordet. 

Skriv ut tekstene til dramatiseringen. 

Kongelige rekvisitter – krone, «purpurkappe» etc. 
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1. Innledning/åpning 
Barna går samlet ut av kirken. I søndagsskolelokalet setter vi oss på stolene i en halvsirkel. Vi begynner med 

å gjøre korsets tegn og tenner lyset for å markere at vi fortsatt befinner oss i messen, selv om vi er gått til 

et annet lokale utenfor kirkerommet. Vi fortsetter med å synge en sang, Jesus er kongen min. Vi synger 

bare ett vers, og gjentar dette to-tre ganger, slik at barna rekker å lære det. 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-verset, eller sier det sammen i kor. (Unntatt i fastetiden.) 

  

2. Opplegg for formidling av bibelteksten 

Dagens evangelium er en samtale mellom Pilatus og Jesus. Samtalen skjer i palasset til Pilatus, og er en 

historie noen av barna kanskje vil huske fra påsken – på Langfredag. Dersom det er flere barn på 

søndagsskolen som er åtte-ni år gamle og trygge på å lese, kan evangelielesningen formidles ved at to av 

disse bes om å spille «roller» (helst med noe enkel utkledning) hvor de leser sine replikker, mens 

søndagsskolelæreren sier det som trengs imellom replikkene. 

Søndagsskolelæreren begynner med å forklare hvor fortellingen finner sted, i tid og rom. Vi forestiller oss 

Pilatus sitt palass i Jerusalem. 

 

Pilatus: Er du jødenes konge? 

Jesus: Sier du dette av deg selv, eller det noe andre har sagt om meg? 

Pilatus: Jeg er vel ikke jøde. Dine folk og overprestene har levert deg til meg. Hva er det du har gjort? Jesus: 

Min kongemakt er ikke av denne verden. Var min kongemakt av denne verden, hadde mine menn kjempet 

for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men min kongemakt er ikke herfra. 

Pilatus: Du er altså konge? 

Jesus: Det er du som sier at jeg er konge. For å fortelle om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet 

til verden. Hver den som er av sannheten, hører min røst. 

 

Leder kan godt forklare litt, f.eks.: Pilatus spør Jesus om han er konge? Jesus svarer på dette, men Pilatus 

skjønner ikke helt svaret. Hvis Jesus er konge, hvorfor lot disiplene da soldatene få arrestere Ham? Jesus 

forklarer dette med å si at han ikke er konge av verden. Det ender med at Pilatus spør Jesus om han er 

konge, og at Jesus sier at det er Pilatus ord. Jesus er opptatt av at hans oppgave er å fortelle menneskene 

om sannheten. Jesus er konge, men ikke slik som Pilatus og mennesker er vante til at konger skal være. 

 

Dersom det ikke er barn som er store nok til å lese replikker, kan man dramatisere evangeliet ved at et barn 

«spiller» Jesus og et annet Pilatus, men at det er leder som sier replikkene deres. 

 

Vi markerer at vi går over i refleksjonsdelen ved å synge en sang; Jesus kom inn. Deretter snakker vi med 

barna litt om hvordan vi forestiller oss at konger er, for eksempel fra eventyr (at de har krone, stor trone, 

fint palass, vakre klær, masse tjenere osv.) og at dette ikke er slik vi hører at Jesus er. Hvordan er Jesus? Har 

han tjenere? Hvem er det som vasker bena til disiplene for eksempel på Skjærtorsdag? Og når Jesus skal tas 

av soldatene, og Peter tar frem sverdet, hva sier Jesus? Jesus er en annerledes konge. Han sier selv at han 

ikke er konge av verden – men han er konge over alle mennesker, over alle som tror på Ham, og Hans trone 

er i Himmelen. 

 

Jesus er kongen vår, hvordan er Han det? Jesus er kongen vår fordi han døde og oppstod for oss, han er 

seierherre over synden og døden – han gir oss evig liv (her kan man si litt mer om påsken, hvis man ønsker 

det). Derfor synger vi; Jesus kom inn, kom inn i mitt hjerte. Vi ber Jesus om at Han alltid må bli der, og alltid 

være oss nær. Hvordan kan vi slippe Jesus inn i hjertene våre? (Be barna om forslag, men ha noen forberedt 
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selv også – vi kan for eksempel slippe Jesus inn i hjertet ved at vi ber til Jesus (når er det vi pleier å be?), ved 

at vi gjør gode gjerninger (hva er det vi kan gjøre?), ved at vi tilgir andre (når kan dette være aktuelt? er det 

lett/vanskelig?), når vi skal ta viktige avgjørelser, at vi ber Jesus om hjelp og råd, at vi lar Ham være kongen i 

våre liv, eller du kan tenke deg andre eksempler som du finner naturlig å trekke frem. 

 

3. Sang 
Jesus er kongen min (Barnesalmeboka 123)  

Jesus kom inn (Min båt er så liten) 

 

4. Andre punkter som kan tas med 
I dag feires Kristi Kongefest, dagens lesninger markerer dette på en naturlig måte, slik at man kan flette inn 

feiringen av Kristi Kongefest i det som skal formidles fra dagens Evangelium. Det kan være fint å ha med 

noen «kongelige rekvisitter» for å illustrere dette med konger – for eksempel en krone eller en stol dekket 

med et fint teppe som en «trone» eller lignende. 

 

5. Avslutning 
 Vi avslutter med å synge en sang, vi kan gjenta Jesus er kongen min eller Jesus kom inn, og synge gjennom 

to-tre ganger. Deretter avslutter vi med korsets tegn og ber: «Velsign oss Gud Fader, velsign oss Guds 

sønn, velsign oss Gud, du hellige Ånd. Amen». Deretter Hill deg Maria. Så går vi stille og rolig inn i 

kirkerommet igjen. 

 

 

 

 


