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Ordets liturgi for barn 
Tidsramme: 20-25 minutter 

32. søndag i det alminnelige kirkeår - år C 

 

Evangelium: Luk 20,27-38 (kortere: Luk 20,27.34-38)  

På den tid kom det noen saddukeere, de som benekter at der er noen oppstandelse [ og spurte 

Jesus: «Mester, Moses har foreskrevet at hvis en mann har en gift bror, som dør barnløs, da skal 

han gifte seg med enken og skaffe sin bror etterkommere. Nå var det en gang syv brødre, og den 

første tok seg en hustru, men døde barnløs. Den annen og den tredje overtok henne, og på samme 

måte alle syv, men alle døde de barnløse. Til sist døde også hustruen. Hvem av dem skal hun nå 

høre til, når de oppstår igjen? De har jo vært gift med henne alle syv.» ] Jesus sa til saddukeerne: «I 

denne verden gifter man seg, tar seg hustru eller mann. Men de som blir funnet verdige til å få del i 

den kommende verden og oppstandelsen fra de døde, de kommer ikke mer til å ta seg hustru eller 

mann. For de kan ikke lenger dø, de er englene lik og Guds barn, fordi de er født av oppstandelsen. 

Men at de døde oppstår, det har også Moses vist i fortellingen om tornebusken, der hvor han kaller 

Herren 'Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud'. Gud er jo ikke en Gud for døde, men for 

levende mennesker. For ham lever alle.» 

Øvrige lesninger: 2 Makk 7,1-2.9-14; 2 Tess 2,16-3,5 

 

Refleksjon og hovedbudskap 

Dette er en vanskelig tekst å formidle. Det er lett å ”gå seg bort” i spekulasjoner rundt lignelsens detaljer. 

Men poenget med lignelsen var å svare på en søkt problemstilling som skulle vise at det ikke fantes 

oppstandelse fra de døde. Saddukeerne var en religiøs retning på Jesu tid, og de trodde ikke på 

oppstandelsen. Hovedpoenget i episoden i fortellingen er at Jesus slår fast at det finnes en oppstandelse fra 

de døde. Hovedbudskapet i formidlingen til barna kan være at ja, himmelen finnes og vi skal oppstå fra de 

døde, og også at den verden vi lever i og den kommende verden ikke er lik. Det som virker logisk på jorden 

er ikke logisk i himmelen. De som tilhører Guds rike er alle Guds brødre og søstre. Gud er faren. Mens her 

på jorden danner vi oss for eksempel familier og inngår ekteskap. 

 

Til fordypning: 

http://www.katolsk.no/kkk/k1_38.htm  

 

Innledning/åpning 

Starter med korsets tegn, tenner et lys for å minne oss om at vi er i messen. 

 

1. Opplegg for formidling av bibelteksten 

La barna lukke øynene. Si at dette er et vanskelig evangelium, men kanskje de greie å få  med seg noe. Les 

først evangeliet fra ”Jesus sa til saddukeerne”. Deretter ”Slik lyder Herrens ord, kors på panne, munn og 

hjerte”. 

 

http://www.katolsk.no/kkk/k1_38.htm


 
 

2 

 

Lederen forteller bibelteksten på en barnevennlig måte: 

På den tiden da Jesus levde var det en regel som sa at hvis en mann hadde en bror som var gift og døde 

uten å ha fått noen barn, så skulle broren gifte seg med den gjenlevende konen for å skaffe broren sin barn. 

Noen som kom til Jesus hadde hørt om sju brødre. Først hadde den ene broren giftet seg og dødd. Så den 

andre, tredje og fjerde og så videre. Men alle  døde de fra den samme konen. De spurte Jesus om hvem 

denne konen skulle være gift med når de kom til himmelen. (Hvis du vil, kan du også legge vekt på at de 

som spurte Jesus, prøvde å lure ham. De ville spørre så vanskelig at Jesus måtte innrømme at det nok var 

lettere å si at det ikke fantes noen himmel – for det var så vanskelig å forklare hvordan ting skulle være 

der.) 

Jesus svarte at i himmelen er det ikke slik at noen tar seg en kone eller mann. I himmelen vil vi være som 

englene, og vi kommer ikke til å ha noen andre behov enn å være Guds barn og å være sammen med ham. 

For Gud finnes det ikke noen død, slik vi mennesker opplever døden. For ham lever alle mennesker. 

Samtale med barna. Hva sier Jesus om himmelen og oppstandelsen? Hva tror dere skjer med oss når vi dør? 

Vi prøver å få i gang en samtale om hvordan himmelen er. I himmelen har man ikke noe behov noe lengre, 

heller ingen ønsker. Man har alt man trenger fordi man er sammen med Gud. Det å være sammen med Gud 

er nok. Derfor trenger man heller ikke noe kone eller mann når man er i himmelen. Fordi Gud elsker alle 

like mye, vil vi også elske alle like mye når vi kommer til himmelen, fordi da er vi uten synd og kan bare 

elske. 

 

2. Sang 

Vår Gud er så stor, så sterk og så mektig. 

 

3. Andre punkter som kan tas med 

Denne dagen samles det inn Peterspenger. Peterspenger er en kollekt fra legfolk i Den katolske kirke, 

øremerket som støtte til Den hellige stol. Mens kollekter vanligvis går til sognet eller bispedømmet, blir 

peterspengene via vedk. bispedømme sendt direkte og uavkortet til kirkens administrasjon i Vatikanet. 

 

4. Avslutning 

Vi avslutter med korsets tegn, Hill deg, Maria (og eventuelt utdeling av klistremerker) og går rolig tilbake i 

kirken.  


