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

5. søndag i fastetiden – år B
Evangelietekst: Joh. 12,20-33
Det var noen grekere blant dem som var kommet for å feire høytiden. De gikk til Filip, som var
fra Betsaida i Galilea, og sa: «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Filip gikk og fortalte det til Andreas,
og sammen gikk de og sa det til Jesus. Jesus svarte: «Timen er kommet da Menneskesønnen skal
bli herliggjort. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir
det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Den som elsker sitt liv, skal miste
det. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal berge det og få evig liv. Den som vil tjene
meg, må følge meg, og der jeg er, skal også min tjener være. Den som tjener meg, skal Far gi
ære.
Nå er min sjel fylt av angst. Men skal jeg så si: Far, frels meg fra denne timen? Nei, til
denne timen skulle jeg komme. Far, la ditt navn bli herliggjort!» Da lød det en røst fra
himmelen: «Jeg har herliggjort det og skal igjen herliggjøre det.»
Mengden som sto omkring og hørte dette, sa at det hadde tordnet. Andre sa: «Det var
en engel som talte til ham.» Da sa Jesus: «Denne røsten lød ikke for min skyld, men for deres.
Nå felles dommen over denne verden, nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Og når jeg blir
løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg.» Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han
skulle lide.
Øvrige lesninger: Jer 31,31-34; Hebr 5,7-9
[Liturgisk kalender gir her også alternativet at man kan ta alle lesningene fra år A: Esek 37,12b14; Rom 8,8-11; Joh. 11,1-45 (kortere: Joh. 11,3-7.17.20-27.33b-45).]

Refleksjon og hovedbudskap
Dagens evangelium formidler et sentralt budskap i den kristne tro; det at vi må dø sammen med
Jesus for å oppstå med ham. Dette kan være vanskelig å forstå, men Jesus forklarer det selv
med bildet av kornet. Hvis ikke frøet legges i jorden og dør vil det ikke bli noe liv. Når det legges
i jorden blir det derimot en rik plante som bærer frukt. På samme måte var det med Jesus, han
måtte dø for å bringe nytt liv til alle. Og på samme måte er det med oss, vi må legge av oss
dette livet, både i den konkrete døden, og ved å legge av oss det vi er bundet til i denne verden
for å la det nye livet vokse frem.
Jesus forklarer dette noen dager før han selv skal dø og gir oss en modell for det kristne livet.
Teksten er komplisert og litt for vanskelig til å lese opp for barna. En mulighet er å velge å
gjenfortelle sekvensen om frøet, v. 24-26.
Til refleksjon: Tenk gjennom hva det innebærer at kornet (frøet) dør for å bære frukt. Hva
innebærer det å dø og oppstå med Jesus? (sakramentalt; dåpen og nattverden)? Konkret (når vi
dør)? I dagliglivet; det å gi avkall på seg selv?
Forberedelser:
Vi setter stolene i en halvsirkel rundt et lite bord som er pyntet med hvit duk og fiolett løper,
lys, krusifiks og bibel.
En skål med helkorn fra hvete (eller annen type korn/frø man har liggende)
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1. Innledning/åpning
Vi ønsker velkommen og gjør korsets tegn. Vi tenner lysene (en fem-armet lysestake hvis man
har det) og synger første verset av Se vi går opp til Jerusalem. Vi viser at nå er det bare en uke til
Palmesøndag og den stille uke.
2. Opplegg for formidling av bibelteksten
Innled med å minne om at det nærmer seg påske, og at Jesus og disiplene var på vei mot
Jerusalem for å feire den store høytiden. Disiplene skjønte ennå ikke hva som skulle skje der
(hva skulle skje?) men Jesus fortalte dem noen ganger på litt forskjellige måter at han måtte dø.
Denne gangen, som teksten i dag forteller om, gjorde han det ved å snakke om et korn.
(Ta et hvetekorn i hånden din og vis rundt til alle.)
Jesus sa: «Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene frøet. Men hvis det
dør, bærer det rik frukt.»
Hva må vi gjøre med et frø for at det skal begynne å vokse? (Legge den i jorden). Vi begraver et
korn for at det skal begynne å vokse ....
Hvem tror dere Jesus tenkte på da han snakket om hvetekornet som måtte dø i jorden .... (seg
selv) (Ta fram en potteplante) Dette var engang et lite frø som har vokst seg stor og flott. (Hold
frøet i den ene hånden og potteplanten i den andre hånden)
Hvis Jesus tenkte på seg selv som et hvetefrø som skulle bli begravet i jorden, så lurer jeg på hva
han tenkte om dette som vokste opp av jorden, hva det skulle være et bilde på?
(La barna komme med forslag. Kanskje noen skjønner at det som vokser opp fra kornet er bilde
på Jesus som kommer til å stå opp fra de døde for å gi nytt liv til alle mennesker. Du kan hjelpe
de litt på vei hvis ikke:)
Det er akkurat som om Jesus forteller disiplene en hemmelighet. Det skal skje noe som Gud vet
om, men som ingen andre forstår.
Jesus prøver å trøste disiplene med å si at han må dø, men at det er for at det skal skje noe godt
etterpå: han skal stå opp igjen og gi liv til alle.
Kan dere tenke dere at når Jesus døde og sto opp så var han på en måte som et frø som ble til et
helt stort tre? At Jesus er stammen og vi er grenene på treet. Og at det er mange grener og
blader på det treet – der er alle som er døpt til Jesus – både fra gamle dager og nå – alle
helgenene (kan dere navnet på noen helgener) og alle som vi kjenner ….
Når Jesus står opp igjen gir han nytt liv til alle. Hvordan skjer det, hvordan får vi liv fra Jesus i
dag? I kirken – vi sier at vi spiser Jesu legeme, han gir liv til oss, akkurat som mat.
Jesus sier at vi også skal være som frø som mister seg selv og som får nytt liv. Hva mener han
med det? (Kanskje barna har noen forslag). Det betyr sikkert at vi en gang skal dø og få nye
kropper og nytt liv. Men kanskje det også betyr noe mens vi lever, at vi skal gjøre ting for andre
uten å tenke på oss selv først. Kan dere komme på noen eksempler på dette?
Vi avslutter denne delen med å lese det lille utdraget fra evangeliet som vi har sagt høyt.
Lederen tar fram Bibelen, og vi korser oss på panne, munn og hjerte. (Mens vi henholdsvis sier:
«Tenke det, fortelle andre, og gjemme det i hjertet»)
Barna kan gjerne folde hendene som en bok, og åpne dem samtidig som lederen åpner Bibelen.
Barna holder dem åpne mens lederen leser:
Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør,
blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt.
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Slik lyder Herrens ord.
Alle: Lovet være du Kristus.
Og vi lukker Bibelen og hendene samtidig.
Vi repeterer de tre versene som vi allerede har lært av sangen Da jeg trengte en neste
(Adoremus 92). Vi lærer oss hele sangen, og synger den!
3. Sanger
Se vi går opp til Jerusalem, Lov Herren
439 Da jeg trengte en neste, Adoremus 92
4. Andre punkter som kan tas med
Vi dramatiserer hvetekornet:
Alle kryper seg sammen som små korn. Og alle vokser sakte opp og blir store
planter. Spill passende klassisk musikk til, for eksempel Morgenstemning av Grieg.
Vi planter et frø:
Hvis det er et bed i nærheten, kan alle barna få et blomsterfrø og plante ute i bedet. Så kan de
ha et øye med bedet utover våren og se om det kommer noe.
Eventuelt kan de få med seg et frø hjem for å plante, eller plante i en felles potte som lederen tar
hjem og vanner.
5. Avslutning
Vi ber velsignelsen sammen og går rolig tilbake til kirken.

