
 
 

 

 

 

Ordets liturgi for barn 
Tidsramme: 20-25 minutter 

6. søndag alminnelige kirkeår C 

 

Evangelium: Luk 6,17.20-26  

På den tid gikk Jesus sammen med de tolv ned fra fjellet og ble stående på en slette. Der var det 

samlet en stor mengde av hans disipler, og en stor skare av folk fra hele Judea og Jerusalem og fra 

kystlandet ved Tyros og Sidon. Da så han opp, festet blikket på sine disipler og sa: «Salige er dere 

fattige, for Guds rike hører dere til. Salige er dere som nå sulter, for dere skal få spise dere mette. 

Salige er dere som nå gråter, for dere skal få le. Salige er dere når menneskene hater dere, når de 

bannlyser dere og spotter dere, når de skyr dere som frafalne for Menneskesønnens skyld. Gled 

dere da og dans av fryd, for en stor lønn venter dere i himmelen. For det samme gjorde deres 

forfedre med profetene. Men ve dere rike! for dere har alt fått deres trøst. Ve dere som nå er 

mette, for dere skal komme til å sulte. Ve dere som nå ler, for dere skal komme til å sørge og gråte. 

Ve dere når alle taler vel om dere, for det samme gjorde deres forfedre med de falske profeter. 

Øvrige lesninger: Jer. 17,5-8;1 Kor 15,12.16-20 

 

Refleksjon og hovedbudskap 

Teksten i dag er Saligprisningene, en del av Bergprekenen som Jesus holdt for sine disipler. Det er sterke 

ord til trøst for oss som tror på Jesus, og som opplever vanskeligheter fordi vi tror på Jesus.  

 

1. Innledning/åpning 

På forhånd har søndagsskolelæreren satt opp et alterbord i lokalet. Bruk grønn duk på bordet denne dagen. 

Sett lys i lysestake, fyrstikker og bibel på bordet. Sett stiler, puter eller tepper til å sitte på, i en halvsirkel 

rundt alterbordet.  

La ett av barna komme frem og tenne lyset – gjerne en som har bursdag i disse dager. Hjelp til med 

fyrstikken om nødvendig. Når lyset er tent, gjør korstegnet sammen og si: «I Faderens, Sønnens og Den 

Hellige Ånds navn». Så sier søndagsskolelæreren: I dag skal vi lese en viktig tekst fra bibelen som er og har 

vært til stor trøst for mange kristne i hele verden. I denne evangelielesningen er det Jesus som gir mange 

trøstende ord til alle dem som tror på ham, og som opplever stor sorg og lidelse når de blir mobbet for å 

følge Jesus.  

 

2. Opplegg for formidling av bibelteksten 

Teksten er så poetisk, vakker og flott at den må leses i sin helhet. Ordet salig er sentralt, og må forklares 

enkelt; det betyr heldig, lykkelig, velsignet eller noe som er godt.  

Samtale om hvordan noe kan være godt (salig) som samtidig er leit og vanskelig. Trøsten og det vi skal 

glede oss over er at vi allerede har del i Guds rike fordi vi tror på Jesus. Så skal vi få lov til å glede oss enda 

mer over den store festen i himmelen sammen med Jesus og alle troende.  

 

 



 
 

 

 

Samtal med barna om de har opplevd noe vondt fordi de ønsker å tro på Jesus. Mobbing? 

Har de hørt om andre som lider fordi de tror på Jesus? Har de hørt om noen som lider fordi andre ikke er 

flinke til å dele? Hva kan vi gjøre for å hjelpe dem? Hvordan kan vi bringe trøst og håp til andre? Hva skal vi 

huske på når vi selv har det vondt og vanskelig? Vi kan få trøst fra Bibelens ord, men det er viktig at vi ikke 

bare «åndeliggjør» slike problemer. Barn må også snakke med voksne om det som er vanskelig.  

 

3. Sanger 

Takk gode Gud for alle ting (Adoremus 274) 

Jeg er liten, men jeg vil (Adoremus 182) 

 

4. Andre punkter som kan tas med 

La åtte av barna få lese hver sin saligprisning. Hvis det er flere barn, kan de lage tablåer (stillbilder: «fryst» 

drama) for hver av saligprisningene. F. eks. slik: De fattige: Noen som sitter og tigger, De sultne: Noen som 

holder seg på magen og ser triste ut. 

 

5. Avslutning 

Vi står i ring og ber velsignelsen sammen. Går så rolig tilbake til kirken.  

 


