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Ordets liturgi for barn 
Tidsramme: 20-25 minutter 

 

Andre søndag i advent  År C 

 

Evangelium: Luk 3,1-6 

I keiser Tiberius’ femtende regjeringsår, mens Pontius Pilatus var landshøvding i Judea og Herodes var 

landsfyrste over Galilea, hans bror Filip over Iturea og Trakonitis, og Lysanias over Abilene, og mens Annas 

og Kaifas var øversteprester, da kom Guds ord til Johannes, Sakarjas sønn, i ødemarken. Og han dro rundt i 

hele landet omkring Jordan og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene, som det står 

skrevet i boken med profeten Jesajas ord: 

En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette!  

Hver dal skal fylles, hvert fjell og hver haug skal senkes. De krokete veier skal bli rette, de steinete stier 

jevne. Og alle mennesker skal se Guds frelse. 

 

Øvrige lesninger: Bar 5,1-9; Fil 1,4-6.8-11 

 

Refleksjon og hovedbudskap 

Igjen ser vi at tekstene både handler om å forberede Jesu fødsel, å rydde vei og berede grunnen for 

reinkarnasjonen, men også for Guds rikes komme. Evangeliet handler om Johannes som roper ut i 

ødemarken at folket må vende om og la seg døpe. Vi er på vei til frelsen, til Guds rike. Et hovedfokus kan 

være å la barna reflektere over at Guds sønn også kom til jorden for å følge oss et stykke på veien, for å vise 

hvordan vi kan forberede oss på Jesu gjenkomst, hvordan vi kan rydde vei for ham i våre liv og våre hjerter. 

(Utgangspunkt, dagens kirkebønn:”Allmektige og miskunnsrike Gud, la ikke det daglige strev  hindre oss i å 

løpe din Sønn i møte. Gi oss del i din himmelske visdom, så vi kan bli Kristi medarvinger, han som lever og 

råder, fra evighet til evighet.”) 

 

1. Innledning/åpning 

Bibelen ligger fremme og et lys er tent, duken er fiolett. 

Sang: Nå tenner vi det første lys, vers 1 og 2. 

 

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. 

Evangeliet på en barnevennlig måte: 

Johannes, sønnen til Sakarja, var ute i ødemarken. Da mens han gikk og vandret i et øde landskap, kom 

Guds ord til ham. Johannes ble forskrekket over at Gud snakket rett til ham. Etter denne opplevelsen dro 
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han rundt om i hele landet, Jordan, og fortalte alle han møtte om at de måtte la seg døpe, slik at de kunne 

få syndene sine tilgitt. Dette hadde profeten Jesaja allerede skrevet om, lenge før det skjedde. Han skrev: 

En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette! Hver dal skal fylles, hvert fjell og 

hver haug skal senkes. De krokete veier skal bli rette, de steinete stier jevne. Og alle mennesker skal 

se Guds frelse. 

 

Fortell barna hvem som har skrevet dagens evangelium. Les dagens evangelium. Fortell om Johannes, at 

han gikk kledd i kamelhårskappe, sandaler og med et belte om livet, og at han levde av det han fant i 

naturen; gresshopper og vill honning. Bruk evt. flanellograf. Han ropte høyt i ødemarken! Vet dere hva 

ødemarken er? Hva ropte han? Jo at vi skal forberede oss og rydde vei for Jesu komme i våre liv. Hva kan 

det bety? La barna komme med forslag. Hvorfor tror dere at Johannes ville at vi skulle rette ut veien? 

Kanskje for at den skulle være fin og rett og jevn for at selve Guds sønn skulle gå på den, kanskje for at det 

skulle være lett for ham å komme frem med det han ville si oss? Jesus ville frelse oss fra alle våre synder og 

vise oss hvordan vi kan leve slik at vi engang kan komme til Guds rike. Forklar hva Guds rike innebærer. 

Sang: Jesus er kongen min 

 

3. Sanger 

Nå tenner vi det første lys nr 234 Adoremus 

Jesus er kongen min nr 197 Adoremus 

Mens frost og vintermørke rår..  Lov Herren 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 tre andre søndagene i advent) er utarbeidet til å bruke 

sammen med et adventsbord, der nye ting kommer til etter hvert som julen nærmer seg. Salmen "Mens 

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

 

Å rydde plass i hverdagen og i hjertene våre, for å ta imot Jesusbarnet. 

Se på bordet vårt i dag! Det er fullt av julegavepapir og julepynt og saks og lim og kakedeig! 

Her må det ryddes, så det kan bli fint til jul, og til at Jesusbarnet kommer på julaften! 

Er det noen som kan hjelpe? Flott, nå ble det bra, da legger vi på litt halm til Jesusbarnets krybbe. I dag vil vi 

snakke om det som vi ba i kirkebønnen; det å rydde plass i våre liv, i vår hverdag, å ta oss tid til å la 

forventing og glede prege adventstiden, i stedet for julestress og mas. 

 

I mørket ved vår side står 

han som steg inn i våre kår. 

Hvert adventslys skal minne om 

at Jesus, lysets Herre, kom. 

 

I denne mørke tiden av året, eller når vi har det vanskelig og alt ser mørkt ut, står Jesus ved vår side. Han 

kjenner menneskenes liv på jorden, han steg inn i våre kår. Det betyr at han kom til menneskene her på 
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jorden og tok del i det daglige livet. Han levde ikke som en konge, men bodde i vanlige hus og satt ved 

bordet og spiste vanlig mat, ofte hos dem som hadde det spesielt vanskelig i livet, dem som ingen andre 

ville være sammen med. Han hadde det selv vanskelig mange ganger når han var her nede. Han kjenner til 

hvordan det er å stå alene, å føle seg forlatt av Gud, å ikke vite hva en skal gjøre, hvordan det er når venner 

ikke ser ut til å bry seg om en. Han vet hvordan det er å ha det veldig vondt, og til og med gi sitt liv for 

andre. Han vet noe om hvordan det er å være menneske. Men han er også Gud; Guds sønn, og stod opp 

igjen fra de døde, og han er lyset i vårt liv og står ved vår side, særlig når vi har det vanskelig. Og nå 

kommer han snart til oss som et lite barn, det er dette vi feirer når julen snart kommer; at Jesus ble født og 

tok bolig iblant oss, steg inn i våre kår. Han blir liksom hedersgjesten i alle våre hjem på julaften, og når vi 

venter en viktig gjest, da vet vi, da må vi forberede oss. Vi vasker og rydder og lager god mat og kjøper 

gaver. Men vi må også rydde plass inne i oss selv og tenke på hvordan vi kan ta imot gjesten på en god 

måte. Derfor er det fint om vi kan legge til side alt julemaset en stund hver dag i Adventstiden. Det blir jul 

selv om vi ikke stresser sånn! Vi kan i ro og fred tenne et lys, be en bønn, synge noe sammen for å vende 

våre sinn mot Gud og åpne våre hjerter for å ta imot Hans sønn. Når vi åpner våre hjerter for dem som 

trenger det mest, har vi samtidig åpnet hjertet for Gud. Jesus har sagt at den som tar imot en av mine 

minste, han tar imot meg. 

 

5. Avslutning 

Kjære Gud, nå i adventstiden gleder vi oss til jul og til at det lille Jesusbarnet skal bli født. Hjelp oss å ta tid 

til å be og til å være gode mot hverandre. Amen 

 

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

 


