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Ordets liturgi for barn 
Tidsramme: 20-25 minutter 

16. søndag i det alminnelige kirkeår C 

 

Evangelium: Luk 10,38-42 

På den tid kom Jesus til en landsby, hvor en kvinne som het Marta mottok ham i sitt hjem. Hun 

hadde en søster som het Maria; og hun satte seg ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Marta 

derimot var fullt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Til sist stanset hun opp og sa: «Herre, er 

du likeglad med at min søster lar meg gå her og streve helt alene? Si til henne at hun skal komme 

og hjelpe meg!» Men Herren svarte henne: «Marta, Marta, du maser og strever med så meget, 

mens så lite, ja bare ett, er nødvendig. Maria har valgt den beste del; så skal den ikke tas fra 

henne.» 

Øvrige lesninger: 1 Mos 18,1-10a; Kol 1,24-28 

 

Refleksjon og hovedbudskap 

Dagens evangelium er den kjente historien om Jesu besøk hos Marta og Maria, og Maria som velger den 

beste del som ikke skal tas fra henne. Her er det viktig å reflektere over vår egen forståelse av denne 

teksten: Jesus setter fokus på det som er sentralt. Det som er sentralt når Han er på besøk, og det som bør 

være sentralt i våre egne liv. Uansett hvor mye det er som skal ordnes, er det ett som alltid er viktigere: ”å 

sette seg ved Herrens føtter og lytte til Hans ord”. Intet annet kan være viktigere for oss som Guds barn. Vi 

kan også følge Marta videre i Jesu gjerning, og finner i Johannes 11, 25 hennes trosbekjennelse i det Jesus 

vekker Lasarus fra de døde: "Jeg tror at du er Kristus, Guds sønn." 

 

Til fordypning for læreren: 

Les om den hellige Marta av Betania på www.katolsk.no.  

Ellers : http://en.wikipedia.org/wiki/Jesus_at_the_home_of_Martha_and_Mary  

 

Forberedelser: 

- Sett stolene i en halv sirkel rundt et lite bord dekket med hvit duk, grønn løper i den liturgiske fargen 

grønn, lys, Bibel og krusifiks/ikon. 

- Flanellograf: Jesus, Marta, Maria, disipler, innebakgrunn, evt bord og litt mat. 

- Diverse kjøkkenting som skal fungere som «rot 

 

1. Innledning/åpning 

Vi ønsker velkommen og gjør korsets tegn. Vi tenner lysene og synger f.eks Her er mitt øre. 

- I dag skal vi lese fortellingen om den gang Jesus var på besøk hos sine gode venner. Det var tre søsken: 

Marta, Maria og Lasarus. Marta var storesøsteren. Nå skal vi lese fortellingen slik den står i Bibelen. 

Vi synger et kort hallelujavers, korser oss på panne, munn og hjerte og leser teksten høyt. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jesus_at_the_home_of_Martha_and_Mary
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Slik lyder Herrens ord. 

Alle: Lovet være du Kristus. 

 

2. Opplegg for formidling av teksten 

Vi gjenforteller teksten med egne ord. Fortellingen egner seg godt for flanellograf - hvis man har det. I så 

fall forteller vi teksten gjennom bilder på flanellografen. Hvis man ikke har flanellograf kan læreren 

gjenfortelle teksten, gjerne ved bruk av barna i rollene 

Deretter reflekterer vi sammen med barna over teksten. 

I dagens evangelium hører vi at Jesus igjen var på vandring. Denne gangen stoppet han i et hus i en landsby. 

Der bodde tre søsken, Lasarus, Maria og Marta som var gode venner av Jesus. I dag hører vi bare om de tø 

søstrene, Marta og Maria. Jesus er kommet på besøk, og de vil gjerne ta vel imot ham som en hedersgjest. 

Da hører det med at man dekker pent på og forbereder god mat og drikke. Men når gjesten ankommer, og 

de trenger å gjøre alt dette, setter Maria seg ned. Hun sitter og hører på når Jesus forteller og snakker med 

menneskene. Marta prøver så godt hun kan å forberede mat og drikker, rydde og ordne i stand. Til slutt blir 

hun litt lei av å gjøre alt alene. Da klager hun til Jesus og sier at han burde be Maria hjelpe henne, heller enn 

bare å sitte der. Men da sier Jesus nei. Han sier at hun ikke skal klage på Maria. Jesus mener at hun har 

valgt det som er det beste. Hun sitter ved Jesu føtter, og lytter til Hans ord. 

Det er en fin sang som handler om det Maria gjorde. Nå skal vi lære den: Fall til ro og kjenn at jeg er Herre. 

Lag i stand masse ”rot” på gulvet – f. eks. med kjøkkenutstyr og servise som fat, bestikk ol. 

Reflekter sammen med barna ut fra det følgende, husk å la barna komme til orde med sine tanker: Ser dere 

alt rotet på gulvet her? Tenk om det var sånn at det var to søsken som bodde her, og så var det bare den 

ene som måtte rydde opp alt sammen. Tror dere det hadde opplevdes rettferdig? 

Hvordan er det hjemme hos dere når dere får besøk? Er det sånn at mamma og pappa styrer litt på 

forhånd? Støvsuger og vasker gulv, baker kake eller koker middag? Dekker på bord? Drar på butikken for å 

hente det siste de hadde glemt? Får dere lov til å rote masse utover da? Kanskje Marta hadde det litt sånn 

som mammaene og pappaene har det før dere får gjester hjemme? Men syns dere det var rart at Marta ble 

litt lei av å holde på alene? 

Men hvorfor sa Jesus at hun ikke skulle klage på og forstyrre Maria? Det var vel ikke rettferdig? Nei, det var 

kanskje ikke rettferdig, sånn vi vanligvis tenker. 

Men Jesus sa at Maria hadde valgt den beste del. Hun hadde valgt det som var viktigst. Husker dere hva det 

var? Hva var det Maria gjorde? 

Hun satt ved Jesu føtter og lyttet til Hans ord. 

Jesus prøvde å si at det er aldri noe som er så viktig at det må gjøres før vi setter oss ned og lytter til Jesus. 

Alle mennesker er som Marta ofte, vi glemmer at det viktigste er ikke tingene vi gjør hele tiden. Det er først 

når vi bruker tid med å be og være sammen med Jesus at vi kan bli helt lykkelige inni oss. 

Kan vi være sammen med Jesus som Maria var? Ja, men på en litt annen måte. Hvor kan vi møte Jesus? 

Jesus bor i hjertet vårt, så vi kan alltid være sammen med ham og snakke med ham. I Kirken er vi sammen 

med Jesus på en helt spesiell måte siden Jesus er det forvandlede brødet som er i tabernakelet. Der kneler 

vi for Jesus, akkurat som Maria gjorde, og Jesus er sammen med oss. 

Og når vi leser i Bibelen og hører hva Jesus sa, er Jesus sammen med oss. 
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Så når vi går i Kirken på en søndag, så gjør vi det som Jesus sier er det ”beste” – det er akkurat som om vi 

også sitter ved Hans føtter og lytter til Hans ord. Da er vi som Maria. 

Men vet dere, Marta er også blitt en helgen, så det gikk ganske bra med henne også. Så noen ganger, når vi 

rydder og ordner i stand til gjester, så kan vi være litt sånn som Marta også. Det viktigste er at vi husker på 

å være som Maria ofte. 

Nå har vi lyttet til Guds ord, så nå kan vi hjelpe Marta og rydde opp alt rotet. (La barna hjelpe deg å rydde 

vekk rotet i en pose). 

 

3. Sanger 

Her er mitt øre (i Barnesalmeboka 171) 

Fall til ro og kjenn at jeg er Herre (Adoremus 118) 

Alle har hast, ingen har tid (Barnesalmeboka 135) 

Jeg er trygg hos deg (Adoremus 186) 

 

4. Andre punkter som kan tas med 

Hvis man har tid, kan man synge (lære) Alle har hast, ingen har tid og snakke om at Gud alltid har tid for oss 

(og vi bør derfor sette av tid til ham). 

 

5. Avslutning 

Vi avslutter med be velsignelsen sammen: Velsign oss Gud Fader, velsign oss Guds sønn, velsign oss Gud, du 

hellige Ånd. Amen 

 


