
 

      

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

 
Festen for Den hellige Treenighet år B 

 
Evangelium: Matt. 28,16-20 
På den tid drog de elleve disiplene til det fjellet i Galilea hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og idet de fikk 
øye på ham der, falt de ned for ham og hyllet ham. Noen var det allikevel som tvilte. Da gikk Jesus hen til 
dem og talte slik til dem: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Dra derfor ut og gjør alle folkeslag til 
disipler, ved å døpe dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og ved å lære dem å 
overholde alt det jeg har befalt dere. Og selv er jeg med dere alle dager, frem til verdens ende.» 

Øvrige lesninger: 5 Mos. 4,32-34.39-40; Rom. 8,14-17 
 

Refleksjon og hovedbudskap 
Hovedbudskapet i forhold til festen for den hellige Treenighet bør være å lære hvem de tre personene i 
Gud er, og at Gud er én. 
Dagens evangelium er Dåpsbefalingen. Jesus viser seg som autoritet: «Jeg har fått all makt i himmelen og 
på jorden». Jesus sier videre at det er to ting som må til for å døpes – at dåpen skjer i Faderens, Sønnens 
og Den Hellige Ånds navn, og at man lærer å holde alt Jesus har befalt. Når man er døpt i Faderens, 
Sønnens og Den Hellige Ånds navn, så er man innviet til den Treenige Gud. Hele Kirken er innviet til den 
Treenige Gud, fordi vi er døpt i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. 

 
Til fordypning: 
Hva med dem som ikke er døpt? Se Den Katolske Kirkes Katekisme paragraf 1257-61, hele Katekismen 
finnes på www.katolsk.no/kkk. 
Om treenigheten: http://www.katolsk.no/tro/tema/treenighet/treenigheten-fader-sonn-og-hellig-and. 
 
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. 
 
Et fat med vann, en dåpskjole, et dåpslys eller andre tegn på dåpen, evt. et bilde av et dåpsbarn. Eventuelt 
er Andrej Rublovs ikon av treenigheten satt frem. 

 
Innledning/åpning 
Vi åpner som vanlig med å gjøre korsets tegn. Deretter spør vi barna om noen har hatt bursdag, den som 
har hatt bursdag sist, får komme frem og tenne lyset (med hjelp fra leder). Vi synger sangen: Vi tar 
hverandres hender. Lederen sier: I dag skal vi høre at Jesus ba elevene sine, altså disiplene, om å gå ut i 
verden og døpe mennesker og å lære menneskene om hvordan Gud vil at vi skal leve. 

 
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. 

http://www.katolsk.no/kkk
http://www.katolsk.no/tro/tema/treenighet/treenigheten-fader-sonn-og-hellig-and


 

      

 
2. Opplegg for formidling av bibelteksten 
Dagens tekst formidles gjennom muntlig gjenfortelling. Flanellograf kan eventuelt brukes, men evangeliet 
er kort, og det skjer ikke så mye, så eventuelt kan figurene være satt opp på forhånd og bare fungere som 
illustrasjon eller noe å feste blikket på under samtalen: 

 
Disiplene hadde reist av gårde til et stort fjell i et område som het Galilea. «Hva er disipler?» Disipler er 
en slags studenter, eller elever. Litt som skolebarna er elever når de går på skolen, så gikk disiplene hos 
Jesus for å lære å bli hans hjelpere. Jesus hadde bedt dem om å møte ham på fjellet, og da de kom dit, 
bøyde mange av dem seg ned for ham fordi de hadde skjønt at han var Guds sønn. 
 
Men noen av disiplene tvilte på at han var det. Jesus gikk bort til dem og sa: «Meg er gitt all makt i 
himmelen og på jorden. Gå derfor ut å gjør alle folkeslag til disipler! Døp dem til Faderens og Sønnens og 
Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager 
inntil verdens ende.» Jesus ba altså disiplene, om å gå ut i verden og døpe mennesker og lære 
menneskene om hvordan Gud vil at vi skal leve. 

 
Vi synger: Vår Gud er så stor. Deretter begynner refleksjonen over teksten, gjerne som en samtale med 
barna. Illustrere gjerne for barna med hva som skjer under en dåp. Gjør dette ved hjelp av for eksempel 
en skål med vann, en dåpskjole, et dåpslys eller lignende. 

 
Jesus sa at disiplene skulle døpe; Er det noen som husker hva som skjer under en dåp? Kanskje noen har 
vært i en dåp? Barnet blir først tatt imot i Kirken, sammen med sine foreldre og faddere. I dåpen blir vi 
tatt opp i Kirkens fellesskap, det betyr at vi blir med i en slags stor familie, og den familien heter 
menighet.   Der er alle de som går i vår kirke her i St. ……. med. Litt senere døpes barnet – hva er det 
presten sier for noe da? Jeg døper deg … (navn) i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Samtidig 
heller presten vann over barnets hode. Hvis det er mulig, kan det være fint å ha med seg litt vann i en 
mugge og helle over en skål, for å illustrere (eller be om frivillige til dramatisering). Hva er det som er 
spesielt med dette vannet? Det er vievann – vann som er blitt velsignet i Kirken i påsken. Kanskje man 
kan ha litt vievann med, og la alle barna få dyppe fingrene i vievannet og gjøre korsets tegn selv? 

 
Kanskje noen av barna nevner at Jesus selv også ble døpt. Hvis dette kommer opp, kan det være fint å 
nevne at det var Johannes døperen, han som var fetteren til Jesus, som døpte Jesus i Jordanelven. 
Johannes selv syns det var litt rart, for han visste jo at Jesus var Guds sønn. Men når Jesus ba ham om å 
døpe ham, så gjorde han sånn som Jesus sa. 

 
I dagens evangelium ber Jesus disiplene sine om å gå ut å gjøre alle mennesker til Jesu disipler, ved å 
døpe dem i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Siden vi alle er døpt, er også vi Jesu disipler. 
Hva betyr det? Kanskje noen av barna har noen forslag? Å være Jesu disippel er å være Jesu venn – da 
må vi prøve å gjøre det som Jesus har lært oss å gjøre. 

 
Jesus vil også at vi skal fortelle andre mennesker om Gud. Hvordan kan vi gjøre det? Vi kan bruke ord, og 
fortelle de historiene vi har hørt om Jesus, Guds sønn. Men er det andre måter å fortelle om Gud på? 



 

      

Kanskje barna har noen forslag? Vi kan fortelle om at vi går i Kirken, eller om at vi ber for maten hjemme. 
Men kanskje den beste måten å fortelle andre mennesker om Gud på, er å gjøre det helt uten ord. 
Hvordan kan det gå an? Vi kan prøve å leve akkurat sånn som Gud lærer oss at vi skal leve. For eksempel 
ved å alltid prøve å være snille og gode mot andre, eller ved å si unnskyld når vi har gjort noe galt, eller 
ved å tilgi andre, hvis de har gjort noe galt mot oss. 

 
Vi leser deler av evangeliet til slutt. Alle sitter med hendene i fanget, klare til å åpne boken. Kanskje to 
store barn kan komme fram og holde to lys ved siden av den som leser, som ministranter. Vi venter til det 
blir helt stille, så åpner lederen Bibelen, og da kan alle barna åpne sin «bibel» (hendene sine) som en bok. 
Hendene skal være åpne helt til lederen har lest ferdig. 
Vi leser kun disse vers: Da gikk Jesus hen til dem og talte slik til dem: «Meg er gitt all makt i himmel og på 
jord. Dra derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, ved å døpe dem til Faderens og Sønnens og Den 
Hellige Ånds navn, og ved å lære dem å overholde alt det jeg har befalt dere. Og selv er jeg med dere alle 
dager, frem til verdens ende.» 

Leder: Slik lyder Herrens ord. 
Alle: Lovet være du Kristus. 

 
Når lederen lukker boken, kan barna også lukke hendene sine, og folde dem til bønn. 
Be velsignelsen sammen: Velsign oss Gud Fader, velsign oss Guds sønn, velsign oss Gud, du Hellige Ånd. 

 
3. Sanger 
Her er mitt øre (Barnesalmeboka, 17)  
Vår Gud er så stor (Barnesalmeboka, 109) 
Jeg er med dere alle dager (Adoremus,184) 
Takk, gode Gud, for alle ting (Barnesalmeboka, 107 og Adoremus, 274)  
Hvem har skapt alle blomstene (Barnesalmeboka, 96) 

 
4. Andre punkter som kan tas med 
I dag feires Festen for den hellige Treenighet. Treenigheten er Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Det 
kan være fint å snakke litt om de tre personene i Gud. Når vi gjør korsets tegn, nevner vi alltid disse tre 
–det å gjøre korsets tegn i seg selv er en kort bønn og en trosbekjennelse. Øv noen ganger, vis barna at 
man korser seg med høyre hånd først i pannen (og sier: I Faderens..), så ned på bryst/mage (og 
Sønnens..), så til den venstre skulderen (og Den hellige..) og til sist til den høyre skulderen (..Ånds navn. 
Amen). Situasjoner hvor vi gjør korsets tegn kan for eksempel være: når vi kommer til Kirken og korser oss 
med vievann, når vi feirer Messe, når vi skal be for maten, når vi skal be morgenbønn eller aftenbønn. 
Kanskje barna også har andre eksempler? Man kan også snakke om den Treenige Gud ved å snakke om 
hva vi vet om Gud. Hvem er Gud – at Gud er Far, at Gud er Kjærlighet, at Gud passer på oss – osv. Her kan 
man også ha med illustrasjoner/symboler slik at barna kan være med å «gjette» hva det er vi vet om Gud, 
også de yngre barna. 

 
Alternativt: Et opplegg tar utgangspunkt i Andrej Rublovs ikon av Treenigheten (bestill en stor plakat og 
fest den på sponplate) og gi barna et innblikk i symbolikken i ikonet. Dette er en veldig god anledning til å 
introdusere bilder som er en viktig del av vår kristne tradisjon, samtidig som ikonet kan fortelle oss noe 



 

      

om treenighetens mysterium som ord ikke kan beskrive. Forklaringen er vedlagt. 

 
5. Avslutning 
Vi avslutter med å synge en sang, en av dem som vi har sunget tidligere. Deretter avslutter vi med 
velsignelsen og korsets tegn. 

 
Lederen leser velsignelsen: 
Velsign oss Gud Fader, velsign oss Guds sønn, velsign oss Gud, du Hellige Ånd. 
Amen. 
 

 
Vi rydder sammen og går rolig tilbake inn i kirken. 
 

 

  
 


