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Ordets liturgi for barn 
Tidsramme: 20-25 minutter 

27. søndag i det alminnelige kirkeår - år C 

 

Evangelium: Luk 17,5-10  

På den tid sa apostlene til Herren: «Gi oss større tro.» Og Herren svarte: «Hvis dere hadde tro, om 

så bare som et sennepsfrø, da kunne dere ha sagt til dette morbærtreet: 'Rykk deg opp og slå rot i 

havet', og det ville ha lystret dere!» «Sett at en av dere har en tjener som er ute og pløyer, eller 

gjeter. Sier han da til ham, når han kommer hjem fra marken: 'Vær så god, kom nå og sett deg til 

bords?' Nei, han sier: 'Gjør i stand aftensmat, og gjør deg så klar og vart meg opp mens jeg spiser. 

Etterpå kan du få spise selv.' Og har han så noen takk til sin slave, fordi han gjør det han blir pålagt? 

Neppe! Men slik skal også dere si, når dere har gjort alt dere har fått befaling om: 'Vi er unyttige 

tjenere, vi har bare gjort hva vi var skyldige å gjøre.'» 

Øvrige lesninger: Hab 1,2-3;2,2-4; Tim 1,6-8.13-14 

 

Refleksjon og hovedbudskap 

Det kan passe å bruke de to første verset i evangeliet, og la sennepsfrøet være samlingspunktet. Jesus 

bruker flere ganger sennepsfrøet som bilde, også i Matt 17, 20 (om tro som kan flytte fjell) og når han 

snakker om Guds rike i Markus 4, 30-32. Sennepsfrøet var et av de minste frøene, og ble i datiden brukt 

som symbol på det ”aller minste”, omtrent som vi bruker ordet ”atom” i dag. Jesus viser oss at troen vår, så 

liten som den enn føles, er sterk nok til å flytte fjell. Disiplene ønsker større tro, og Jesus svarer dem med 

dette bildet: Dere trenger ikke mer tro enn et sennepsfrø! Menneskene skal forbli i sin litenhet, for der kan 

Gud gjøre sine under. Som sennepsfrøet, kan også vår tro vokse seg stor, og bli større enn de vanlige 

trærne. Og alt vi trenger er å starte med vår lille tro, så vil Gud la den vokse seg stor. 

Forberedelse: Kjøp inn en pose med sennepsfrø (kjøpes i matbutikker). Pappkort til å skrive bibelvers på (se 

nedenfor) Blank teip. Et bilde av et sennepstre (Dette kan lastes ned fra nettet. Gå inn på google: bilder: 

skriv inn sennepstre eller mustardtree, og velg blant bildene som kommer opp, print ut og forstørr. Et 

eksempel finnes nedenfor.) 

 

1. Innledning/åpning 

Vi har et bordalter med en duk (med den liturgiske fargen grønn), et lys, en Bibel, et ikon og eller et 

krusifiks. Vi begynner med å ønske alle velkommen og tenne lysene mens vi 

synger ”Dette lille lyset mitt” eller ”La oss vandre i lyset” Som åpningssang kan man også synge ”Hvem har 

skapt alle blomstene?” mens alle barna setter på hver sin lille flanellograffigur av enten blomst, stjerner, 

fugler eller mennesker på flanellografen. Da får vi et vakkert alterbilde å se på i begynnelsen. 

 

2. Opplegg for formidling av bibelteksten 

Du trenger: En pose med sennepsfrø. Pappkort til å skrive bibelvers på (se nedenfor) Blank teip. Et bilde av 

et sennepstre. 
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Putt et sennepsfrø i hånden og vis barna hva du har der, mens du spør dem hva de tror det er… Gå gjerne 

rundt så alle kan få se ordentlig på det. Til slutt sier du at det er et sennepsfrø, et av de minste frøene som 

finnes, og det kan vokse til et kjempestort tre. Er ikke det rart? At noe så lite kan bli så stort? Her ser dere 

et bilde av hvor stort et sennepstre kan bli: (vis bilde). 

Jesus snakket en gang om et slikt sennepsfrø, og vi skal nå lese om det. Når vi skal høre evangeliet, tegner vi 

et kors på pannen (for å tenke og forstå Guds ord) og så et kors på munnen (for å snakke om Guds ord) og 

et kors på hjertet (for å elske Guds ord). 

Vi leser høyt de to første versene, og gjenforteller så for barna: Disiplene ønsket større tro, men Jesus sa at 

om man bare har tro så lite som et sennepsfrø, er det nok til at under kan skje: ja, at et tre kan flytte seg av 

seg selv. 

 
Sennepstreet: 

 
 
Vi trenger aldri være redd for at vår tro er for liten, for Gud ser hjertene våre og gjør troen vår større og 

sterkere. Ja, kanskje vi får en tro som er like sterk og stødig som det store sennepstreet. Men hva må treet 

ha for å vokse seg stort? Er det noe treet klarer helt selv? 

Kan treet vokse bare fordi den bestemmer seg for det? Nei, treet må ha masse vann og solskinn. På samme 

måte trenger troen vår ”mat”. Og hva trenger troen for å vokse seg stor og sterk? Vi trenger å høre om, 
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snakke om og be til Jesus og bli bedre kjent med ham. Sånn som vi gjør her på søndagsskolen. Det gir 

næring til troen vår. 

Hvis man kan den spanske sangen SI TUVIERAS FE (Adoremus nr 261), passer det kjempefint å øve den inn i 

dag, med bevegelser. Denne sangen handler om akkurat dette: Troen som et sennepsfrø. 

Samtale til slutt: Har dere klart å si til et tre at det skal flytte seg? Tror dere at noen her   hadde klart det? 

Jeg har aldri klart det. Hvis vi ber Gud om å gjøre under for oss, er det ikke alltid han svarer sånn som vi vil. 

Gud har nemlig sine egne tanker om det som skjer, og Guds tanker er for vanskelige for våre hoder å forstå. 

Men kanskje vi skjønner mer i himmelen, når vi får se Gud som han er? 

 

Sang 

Hvem har skapt alle blomstene? nr 118 Barnesangboka (Lunde forlag)  

Si tuvieras fe nr 261 i Adoremus. 

 

3. Andre punkter som kan tas med 

Skriv et bibelvers på et kort til alle på forhånd, og la alle få teipe på et sennepsfrø. Bibelverset kan være: 

- For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. (Ef 2,8) 

- Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, han har evig 

liv (Joh 5, 24) 

- La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! (Joh 14,1) 

 

4. Avslutning 

Vi står i ring og ber velsignelsen sammen. Så går vi rolig inn i kirken. 

 


