
 
 

 

 

 

Ordets liturgi for barn 

Tidsramme: 20-25 minutter 

4. søndag alminnelige kirkeår C 

 

Evangelium: Luk 4,21-30  

På den tid begynte Jesus sin tale i synagogen med å si: «I dag er det skriftordet dere hørte, gått i 

oppfyllelse.» Alle gav ham sitt bifall; de lyttet til de løfterike ord som lød fra hans munn, og 

undrende sa de: «Men dette er jo Josefs sønn?» Da sa Jesus til dem: «Dere ønsker nok å bruke på 

meg dette ordtaket: 'Lege, leg deg selv,' og si: 'Det vi har hørt du har gjort i Kapernaum, gjør det 

også her i din hjemby'!» Og han la til: «Det er sant nok, at ingen profet blir godt mottatt på sitt 

hjemsted. Ja, for sannelig, det var mange enker i Israel i Elias dager, den gang da himmelen var 

lukket i tre år og seks måneder, og det var stor hungersnød i hele landet. Likevel var det ikke til 

noen av dem Elia ble sendt, men til en enke i Sarepta i Sidons land. Og det var mange spedalske i 

Israel i profeten Elisjas dager, men ingen av dem ble renset, bare syreren Na´aman.» Da ble de 

rasende, alle som var i synagogen og hørte dette. De reiste seg og drev ham ut av byen, ut på en 

skrent av det fjellet byen deres lå på, for å styrte ham utfor. Men han gikk midt gjennom skaren og 

drog bort. 

Øvrige lesninger: Jer. 1,4-5.17-19; 1 Kor 12,30b-13,13 (kortere: 1 Kor 13,4-13) 

 

Refleksjon og hovedbudskap 

Teksten handler om starten på Jesu virksomhet der han står fram og gir til kjenne mer og mer hvem han er, 

og hva han gjør. Jesus ønsker å formidle til folket i teksten hvem han er, og vi ønsker i dag også å formidle 

til barna at Jesus er Messias, frelseren, som Gud hadde lovet for lenge siden. Gud holder det han har lovet. 

 

1. Innledning/åpning 

Lystenning. Korstegnet mens vi sier: «I Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn» 

 

2. Opplegg for formidling av bibelteksten 

Her vil jeg bruke en kombinasjon av gjenfortelling og flanellograf med bilde av Jesus i synagogen med 

skriftrullen og mange mennesker omkring seg. For å forstå teksten fullt ut, bør vi ta med begynnelsen av 

historien fra v 14-20 også. Hovedpoenget ligger i skriftstedet Jesus leser i synagogen; i profeten Jesajas bok 

(Jes 61) i v 18-19, og det Jesus starter med å si om dette skriftstedet: «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt 

mens dere hørte på». Med dette sier Jesus at han er Messias som folket har ventet så lenge på; han som 

skal gjøre syke friske og komme med et gledesbudskap fra Gud selv.  

 

Samtal med barna om hvordan menneskene reagerte på Jesus. Først roste de ham og undret seg. Siden, når 

Jesus sa at han ikke ville gjøre under på sitt hjemsted, og sammenligner sin situasjon med profetenes, blir 

folk i Kapernaum rasende og jager ham bort. Hvorfor tror dere disse menneskene ble så sinte på Jesus? Hva 

tenkte de om ham? (Kanskje de tenkte: Hvem tror du du er? Er du noe bedre enn oss kanskje?) Hva tenker 

dere om Jesus? Er det lettere for oss å tenke annerledes om Jesus enn det var for folk den gangen? (De 



 
 

 

 

reagerte på det Jesus sa akkurat da. Vi har mye mer av hele historien om Jesus. Det han sa og gjorde videre 

i livet sitt, kan vi lese om i evangeliene i bibelen). 

 

3. Sang 

Jeg er med dere alle dager (Adoremus 184) 

La oss vandre i lyset (Adoremus 216) 

Kjenner du han som kan gå på vannet (Barnesalmeboka 163) 

 

4. Avslutning 

Vi ber velsignelsen sammen, og går rolig tilbake til kirken. 

 

 


