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Ordets liturgi for barn 
Tidsramme: 20-25 minutter 

 

Første søndag i advent  År C 

 

Evangelium: Luk 21,25-28.34-36 

På den tid sa Jesus: Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av 

angst og rådløshet i larmen fra hav og brenninger. Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som 

kommer over jorden. For himmelens krefter skal rokkes. Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen 

med stor makt og herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For da skal dere 

snart bli satt fri.» Vær på vakt, og la dere ikke sløve av svir og drikk og dagliglivets bekymringer, så den 

dagen plutselig kommer over dere som en snare. For den dagen skal komme over alle som bor over hele 

jorden. Våk hver tid og stund og be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal hende, og bli 

stående for Menneskesønnen.» 

Øvrige lesninger: Jer 33,14-16; 1 Tess 3,12-4,2 

 

Refleksjon og hovedbudskap 

De fleste forbinder adventstiden med en forberedelse til feiringen av Jesu fødsel, at Gud blir menneske. 

Dette er selvfølgelig viktig, men dagen lesning minner oss på at Adventstiden har to aspekter. I tillegg til at 

det er en forberedelse på at Gud lar seg føde i verden er adventstiden også en forberedelse på Jesu 

gjenkomst. Når vi i adventstiden forbereder oss på Kristi andre komme forteller teksten oss at dette ikke er 

noe vi må gjøre med rolig sinn, for ingen av oss vet tiden da Kristus vil komme igjen. Det er derfor viktig at 

vi alltid holder fokus og streber etter å leve i samsvar med det liv Kristus viste oss under sitt liv på jorden. At 

vi alltid våker og ber. At vi ber om at han snart må kommer for å redde verden, men at vi også ber om at vi 

må være forberedt når han kommer og at han må vise nåde når han kommer, slik at vi kan bli sett på som 

rettferdige og få en plass i hans nye rike. Vi ser derfor en klar oppfordring om å holde fokus på de viktige 

ting og ikke bli for opptatt av hverdagens mange problemer og bekymringer, for i det store og hele er det 

ikke dette som er viktig. Nei, det viktigste i vårt liv er om vi står klare når Kristus kommer igjen for å dømme 

levende og døde og om vi da blir telt med blant de som er rettferdige. I innledningen til adventstiden, får vi 

derfor en forklaring på hva advent, forberedelse/ventetiden er. Det er en tid hvor vi løfter blikket opp fra 

hverdagens oppgaver og problemer. Vi skal løfte blikket for virkelig å kunne se Guds store under og hans 

plan for menneskehetens historie. For kun ved å slutte å se på de små ting kan vi virkelig se de store linjene 

i Guds frelseshistorie! 

 

1. Innledning/åpning 

Bibelen ligger fremme og et lys er tent, duken er fiolett. Sang: Nå tenner vi det første lys, vers 1. 

 

2. Opplegg for formidling av bibelteksten 

Vi tegner kors på panne, munn og hjerte mens barna sier henholdsvis: "tenke og forstå" (pannen) , "fortelle 

andre" (munnen)og "gjemme det i hjertet" (hjertet). De første gangene dette gjøres forklares dette, siden 

av og til. 
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Fortell barna hvem som har skrevet dagens evangelium. Gjenfortell fra dagens evangelium, med fokus på at 

Jesus skal komme tilbake i skyen med stor makt og herlighet og frelse menneskene. For å unngå å skape 

frykt hos barna bør man tone ned/sløyfe det teksten sier om angst, rådløshet, redsel og gru. 

 

Sang: Jeg har en engel som følger meg 

Evangelieteksten i sin helhet er vanskelig å formidle til små barn. Det kan være en idé å konsentrere seg om 

noen av begrepene: 

 

Advent  Forberedelse  Forventning  Guds rike  Våk og be 

 

Snakk om hvert enkelt av begrepene, (spør gjerne barna) og forklar hva begrepene betyr. (advent: Navnet 

kommer fra latin Adventus (Redemptoris), «(Herrens) ankomst», men betyr også ventetid, forberedelsestid, 

Forberedelse: å gjøre seg klar til at noe spesielt skal skje, Forventning: vi venter og gleder oss, Guds rike: 

kan bety det samme som Guds Herredømme eller himmelen, Våk og be. 

 

3. Sang 

Nå tenner vi det første lys Adoremus nr 234 

Jeg har en engel som følger meg Adoremus nr 188 

Maria var en møy så ren…. Adoremus nr 228 

Mens frost og vintermørke rår..  Lov Herren nr 363 

 

4. Andre punkter som kan tas med 

Alternativ 1: Snakke med barna om Advent eller helgenfortellinger om St. Nikolaus, St. Lucia. 

 

Alternativ 2: Opplegget beskrevet nedenfor (og de tre neste søndagene) er utarbeidet til å bruke sammen 

med et adventsbord, der nye ting kommer til etterhvert som julen nærmer seg. Salmen "Mens frost og 

vintermørke rår" følger med i dette opplegget; for hver adventssøndag synger vi ett vers til. 

Omvendelse for å forberede oss til å ta imot Jesusbarnet og til å komme inn i Guds rike. 

Mens frost og vintermørke rår, 

begynner kirkens nye år, 

og våre sinn skal være vendt 

mot lyset som på jord er tent. 

 

Nå er det adventstid og vi har tatt frem bordet vårt igjen. Det skal vi ordne med og pynte litt hver søndag 

før julaften. I dag er det rotete på bordet, og vi må feie opp og rydde. Er det noen som vil hjelpe? Så legger 

vi den fiolette duken på, nå var det rent og fint! Adventstiden har nettopp begynt, og vi har også begynt et 

nytt kirkeår!  Adventstiden er ventetid. Adventstiden er som fastetiden, en forberedelsestid, derfor bruker 

vi fiolett farge i kirken nå. Presten har fiolett messehagel, og lesepultene har fiolett klede. I advent 

forbereder vi oss til julefeiringen, vi feirer at Jesus ble født. Det handler altså noe om å forberede seg, og 
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noe om å glede seg. Vi venter på å få feire jul og ta imot det vesle Jesusbarnet igjen. Johannes Døperen fikk 

som oppgave å forberede oss mennesker på at Jesus skulle komme. Han sa at for å ta godt imot ham, må vi 

omvende oss og be om tilgivelse for våre synder. Det er meningen at vi skal tenke igjennom livet vårt og si 

unnskyld for de tingene vi angrer på i adventstiden, så vi kan være helt klare når Jesus kommer. Derfor er 

prestene på plass i kirken etter messen for å ta imot skriftemål. Selv om du er for liten til å skrifte, kan du 

be Gud om tilgivelse, eller si unnskyld hvis du har gjort noe som ikke var bra, for eksempel i aftenbønnen. Vi 

ber om tilgivelse og vi prøver å ikke gjøre det mer! Altså litt som nyttårsløfter for det nye kirkeåret! 

 

5. Avslutning 

Kjære Gud, nå i adventstiden gleder vi oss til jul  

og til at det lille Jesusbarnet skal bli født.  

Hjelp oss å bruke denne adventstiden godt,  

slik at vi kan ha en fin julefeiring. 

Amen 

 

Vi avslutter med korsets tegn, rydder opp og går rolig inn i kirken. 

 

 


