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Ordets liturgi for barn 
Tidsramme: 20-25 minutter 

18. søndag i det alminnelige kirkeår C 

 

Evangelium: Luk 12,13-21 

På den tid sa en mann i mengden til Jesus: «Mester, si til min bror at han skal la meg få min del av 

arven vår.» Men han svarte: «Min venn, ingen har satt meg til å være dommer eller skifterett for 

dere.» Og så sa han til dem: «Se opp for havesyken, ta dere i vare for den; for ingen er trygg på sitt 

liv, selv om han er aldri så rik.» Dermed fortalte han dem en lignelse: «Det var en gang en rik mann, 

som hadde fått en veldig avling. Da tenkte han ved seg selv: 'Hva skal jeg gjøre, jeg har ikke plass til 

en slik avling? Jo, nå vet jeg det. Jeg river ned forrådshusene og bygger dem større, og så lagrer jeg 

både kornet og alt jeg ellers eier. Og så kan jeg si til meg selv: Nå har du reserver for mange år, nå 

kan du ta det med ro, spise, drikke og ha det godt.' Men så sier Gud til ham: 'Du vettløse mann! I 

natt kreves ditt liv av deg. Hvem skal så ha det du har samlet sammen?' – Slik går det den som 

samler rikdommer til seg selv, og ikke har noen rikdom hos Gud.» 

Øvrige lesninger: Fork 1,2;2,21-23; Kol 3,1-5.9-11 

 

Refleksjon og hovedbudskap 

Dagens evangelium er en påminnelse til oss alle om hvor vår oppmerksomhet bør være rettet – vi bør 

samle våre rikdommer hos Gud. Hva står du igjen med av alle dine ting når du dør? Ingenting. 

Hovedbudskapet i dagens evangelium blir en påminnelse om at Gud er sentrum for våre liv. Vi må ikke la all 

slags ting og eiendom forstyrre dette perspektivet på livet. Bibelkommentarer trekker ofte frem at bonden i 

denne lignelsen snakker med seg selv, han har bare ting, ikke relasjoner til Gud eller andre mennesker. 

Å fortelle de minste barna at Gud tar bondens liv fordi han ikke vil dele, vil antageligvis skremme mer enn å 

oppmuntre dem. Men selve moralen i lignelsen: at vi skal samle skatter i himmelen framfor å være opptatt 

av å få mer og mer, er noe barna kan relatere til. 

 

Til fordypning 

Dersom man ønsker å prøve å sette fokus mer på Gud i sitt eget liv kan meditasjon være til hjelp. Et 

eksempel på en god innføringsbok, med eksempler, er Wilfrid Stinissens ’Kristen dypmeditasjon’. 

 

Forberedelser 

Vi setter stolene i en halvsirkel rundt et lite bord dekket med hvit duk, løper i den liturgiske fargen grønn, 

lys, Bibel og krusifiks og /eller ikon. 

Ta med en eske, eller liten boks/kiste, og fyll den med mange små vakre ting, for eks steiner, klinkekuler 

eller små figurer. 

 

1. Innledning/åpning 

Vi ønsker alle velkommen og gjør korsets tegn. Vi tenner lysene og synger: Alle, alle vil vi ha med. 
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Leder: Er det noen som vet hva det er å være rik? (ha mye, ha mange penger, eie mye…) 

Hva er det å være fattig? (ikke eie så mye, ha lite penger) 

Hva er bra med å være rik da? (kan få alt du trenger, kan kjøpe alt du vil ha…) 

Er det noe bra med å være fattig, å ikke eie noe? (la spørsmålet stå åpent hvis ikke barna kommer på noe…) 

I dag skal vi høre om en mann som ville være rik. Det kom en mann til Jesus og ba Jesus om å hjelpe ham 

med å få de pengene han hadde arvet. Da sier Jesus at det ikke var hans oppgave å hjelpe folk med slike 

ting, og han sa at mannen måtte passe seg for å få havesyke. 

Er det noen som har hørt om den sykdommen før? Havesyke? Det er et gammelt ord som betyr ha-syke. 

Når vi vil ha mer og mer. Når vi blir griske og grådige. 

(Ta fram en eske og en boks. Legg utover gulvet fine steiner eller perler/ klinkekuler/fine små ting.) 

- Nå har jeg fått meg en fin boks. Og jeg har fått meg en veldig fin ting til å ha i boksen. (Ta opp en av 

tingene og se på den fine tingen, legg den ned i boksen) 

- Men nå fikk jeg lyst på flere fine ting…. 

(Ta opp flere og flere ting og putt i boksen.) 

- Så dere hva som skjedde nå? Nå fikk jeg havesyken! Jeg ville bare ha mer og mer. 

Har dere hatt det sånn av og til? Det er veldig vanlig å føle det sånn. 

Jesus sier at vi må passe oss for å ha havesyken. Hvorfor det tror dere? 

(…fordi da kan vi glemme å bli glad for det vi har, vi glemmer andre, vi glemmer det som er viktigere enn 

tingene vi har, nemlig å kjenne Gud og andre mennesker…) 

Husker dere at jeg spurte om det var noe bra med å være rik? Tror dere det er noe dumt med å være rik 

også? (…man kan lett få havesyken. Bli altfor opptatt av å få mer og mer.) 

Nå skal vi lese hva Jesus sa om dette. Han begynte nemlig å fortelle en lignelse om en mann som var så rik, 

han var bonde og hadde fått så mye avling. Avling betyr det han dyrket, kanskje korn eller grønnsaker. 

 I stedet for å dele, ville han bare ha mer og mer, og han bygget større og større låver for å ha plass til alt, 

for han tenkte at han kunne ha det når han ble gammel. Men plutselig døde han, og da fikk han ingen glede 

av alt han eide. Nå skal vi lese hvordan dette står skrevet i Bibelen : Og da korser vi oss på panne, munn og 

hjerte (mens vi henholdsvis sier «tenke på Guds Ord», «snakke om Guds Ord» og «være glad i Guds Ord.» I 

begynnelsen sier vi dette hver gang, etter hvert bare av og til.) 

(Vi leser hele lignelsen. Kan gjerne ta fram to barn som bærer lys ved siden av deg mens du leser, som to 

ministranter). 

 

2. Opplegg for formidling av bibelteksten 

Vi hørte altså om en mann som hadde så mye avling, så mye korn at han ikke hadde plass i låven sin. 

(Ta fram et barn .) Dette kan være mannen. (La to barn komme fram og danne et hus med å holde hendene 

mot hverandre) Her ser vi låven til mannen. Den var full av korn. Derfor bestemte han seg for å bygge en 

låve til, for da var han sikker på at han hadde korn resten av livet sitt og skulle slippe å arbeide mer. (Ta 

fram to barn og lag en låve til) Mannen brukte masse tid på å bygge alt dette. 

Plutselig døde mannen. 

Fikk han noe glede av kornet sitt? Hvorfor ikke? 
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Kunne mannen gjort noe annet med kornet sitt? 

Hva skjer når man får havesyke? 

Jesus fortalte denne historien fordi han vet at alle mennesker lett får havesyken. Vi vil ha mer og mer. 

Kan dere huske en gang at dere ville ha mer og mer av noe? 

(fortell gjerne noe fra ditt eget liv også). 

Hvordan kan man slutte å ha havesyken da? Hvordan kan vi slutte å være griske og grådige? 

(begynne å dele med andre, gi bort, be til Gud og spørre ham hva han ønsker med oss og tingene våre, 

slutte å ønske oss mer og mer.) 

(Ta fram boksen igjen. Hvis du har en ting til hver, f.eks. en klinkekule, kan du avslutte med å dele ut en til 

alle.) 

Jesus sier at vi i stedet for å samle på så mange ting her på jorden, skal vi samle skattene våre hos Gud – 

hva slags skatter tror dere han mener? (Kanskje skattene er alle de gode tingene vi gjør? Eller alle bønnene 

vi ber? Når vi lytter til Gud og gjør hans vilje?) 

Det fine med en sånn skatt, er at den varer også når vi dør. 

Til slutt kan vi lære sangen: Alt for Jesu fot jeg legger, i hvert fall refrenget: Jeg vil gi deg alt. 

 

3. Sang 

Alle, alle vil vi ha med (Adoremus) 

Alt for Jesu fot jeg legger (Adoremus) 

 

4. Andre punkter som kan tas med 

Vise hvordan man kan be hjemme: 

Det er fint å be hjemme, om kvelden for eksempel. Kanskje går det an å ta frem et ikon og et lys, og samles 

rundt dette for å be? (Ta frem ikonet og tenn lyset – midt på gulvet f.eks). Be barna om å se nøye på ikonet. 

Når vi sitter slik foran ikonet (eller foran et krusifiks) kan vi tenke på Gud, være nær Ham, huske på alt Han 

har gjort for oss. Vi ser på ikonet og ser (si det som passer for ditt ikon) Jesu ansikt. Vi ser at han har et godt 

ansikt. Øynene hans er trygge. Vi ser hvordan han løfter hånden sin for å velsigne oss. For å velsigne alt. Be 

barna lukke øynene sine. Vi kan tenke på alle dem som er i Himmelen hos Gud allerede. Vi tenker på dem 

som vi kanskje kjente, som er hos Gud. Og på dem vi aldri har truffet, alle helgener og andre mennesker 

som har levd før oss. Og på alle englene hos Gud. Det er jo dit vi også håper at vi en gang kommer når vi 

skal dø. Be barna om å åpne øynene igjen. På denne måten kan vi også be, og være nær Gud. Det hjelper 

oss til å huske på Gud i hverdagen vår. Nå kan du få være helt stille en liten stund og så kan du be inni deg: 

for Gud hører bønnene dine selv om du bare sier dem i tankene dine. 

 

5. Avslutning 

Vi ber velsignelsen sammen: Velsign oss Gud Fader, velsign oss Gud sønn, velsign oss Gud, du Hellige Ånd, 

amen. 

 

Så går vi rolig tilbake til kirken. 


