Ordets liturgi for barn
Tidsramme: 20-25 minutter

Tredje søndag i advent År C
Evangelium: Luk 3,10-18
«Hva skal vi da gjøre?» spurte folk Døperen Johannes. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med
den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli
døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?» «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt,» svarte han.
Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved
vold eller falske anklager, men nøy dere med lønnen deres.» Folket gikk nå med forventning, og alle tenkte
i sitt stille sinn at Johannes kanskje var Messias. Da tok Johannes til orde og sa til dem alle: «Jeg døper dere
med vann. Men det kommer én som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å løse sandalremmen hans.
Han skal døpe dere med Hellig Ånd og ild. Han står med kasteskovlen i hånden for å rense kornet på
treskeplassen og samle hveten i låven sin. Men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner.»
Dette og mye annet la han folket på sinne når han forkynte budskapet for dem.

Øvrige lesninger: Sef 3,14-18a; Fil 4,4-7

Refleksjon og hovedbudskap
I dagens evangelium oppmuntrer og utfordrer Johannes oss til å dele med hverandre, være trofaste, ærlige,
og å tro på den ene og sanne Gud. Igjen handler teksten både om at Jesus skal komme til jorden og om
hans gjenkomst ved tidens ende. De andre tekstene handler om glede, jubel og lovsang, om at vi ikke skal
bekymre oss, for Herren er nær. Tredje søndag i advent er gledens søndag, i likhet med fjerde søndag i
fasten: Det første ordet i inngangsverset denne dagen er Laetare, «gled deg».

Etter hvert som advent utviklet seg til «den lille fastetiden», ble også «gledessøndagen» i fasten avspeilet i
«gledessøndagen» i advent, for inngangsverset for tredje søndag i advent begynner med ordet Gaudete,
som også betyr «gled deg». Hovedbudskap kan være at Gud vil at vi skal være glade og feire at Jesus kom til
jorden, og han vil også at vi skal dele denne gleden med hverandre.

Fordypning for læreren:
Forberedelser:
Sett stolene i en halvsirkel rundt et lite bord som er dekket med duk, lys/adventsstake, Bibel og ikon,
krusifiks.
Spesielt i dag for de kirkene som bruker det: rosa duk og det tredje adventslyset rosa.
Kjøp inn et florlett stort stoff: tyll. silkeaktig (kan brukes flere ganger, flere år...) i fiolett eller rosa.: til å la
barna ligge under mens de voksne løfter det opp og ned over dem. Stor stas både for store og små!
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1. Innledning/åpning
Vi ønsker velkommen og gjør korsets tegn. La gjerne en av barna ta på duk: fiolett (rosa for dem som bruker
det på grunn av gledessøndagen) og dekke bordet med adventskrans.
I dag er det en spesiell adventssøndag: hvilken søndag har vi kommet til? (den tredje) Hvor lenge er det til
julaften? ( omtrent en uke). Denne søndagen er litt spesiell, det er en gledessøndag: vi får lov til å glede oss
ekstra til det vi forbereder oss på... til feiringen av at Jesus kom til verden.

Vi tenner de tre lysene og synger tre vers av «Nå tenner vi det første lys»

2. Opplegg for formidling av bibelteksten
Vi synger et kort hallelujavers og 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 døpte folk, og de spurte ham; ”Hva skal vi gjøre?” Han sa: ”Den som har to jakker, skal dele med
den som ikke har noen, og den som har mat skal dele med de som ikke har noe mat.” Det kom også noen
tollere til ham for å bli døpt, og de sa til ham: ”Mester, hva skal vi gjøre?” Han sa: Ikke krev noe mer av folk
enn det dere har avtalt.” Så kom det noen soldater for å bli døpt, og også disse spurte Johannes hva de
skulle gjøre. Til dem sa han: ”Ikke press penger av noen med vold eller ved å si noe som ikke er sant.” Alle
disse folkene ble nå veldig spente. De trodde at Johannes var Messias - han de ventet på, som egentlig var
Jesus. Da sa Johannes: ”Jeg døper dere alle med vann. Men det kommer en som er sterkere enn jeg, og jeg
er ikke engang verdig til kan åpne sandalene hans. Han skal døpe dere med Hellig Ånd og ild som aldri
slukner.” Dette og mye annet sa Johannes til folket da han snakket om Jesu komme.
Fortell barna hvem som har skrevet dagens evangelium. [Les dagens evangelium,]oppsummer: Johannes
ber oss om å dele med hverandre, være trofaste, ærlige, og å tro på den ene og sanne Gud. Forklar hva som
ligger i hvert enkelt av begrepene. Mange trodde at Johannes var frelseren som de hadde ventet på.
Johannes var en budbringer, altså en som hadde som oppgave å bringe bud (fortelle alle) om at frelseren,
altså Jesus snart skulle komme til jorden. Johannes ville fortelle menneskene om det, og forberede dem på
det.
Hvis det er tid kan denne sekvensen utvides med deler av pkt 4.
Avslutningsvis: La det være en "huskelapp" for uken som kommer, nå før jul; "Når vi deler med hverandre,
blir gleden enda større." Barna kan gjenta setningen sammen med lederen.

Øvelse/lek på gledessøndagen: Spesielt hvis du har mange små barn:
Inviter alle barna til å ligge på gulvet. Gjør en stilleøvelse: Alle skal ligge rolig med hode, hals, skuldre armer
bein, etc..
Sett på Händels messias eller noe annet vakker julemusikk, og la dem ligge og lytte. Få hjelp av andre
voksne og la silkestoffet gli forsiktig over dem, fram og tilbake, høyt og lavt: en sanseopplevelse.
Evt en annen gledeslek:
Sett på høy vakker julemusikk og blås såpebobler som barna kan få prøve å fange.
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3. Sang
Halleluja: nr 228 i Lov Herren
Nå tenner vi det første lys: nr 234 i Adoremus
Nå tenner vi vår adventskrans: i Lov Herren og nr 8 i Barnesalmeboka
Dette lille lyset mitt
La oss vandre i lyset: nr 216 i Adoremus
Rydd vei for Herrens komme" (Norsk salmebok, nr 12) Kun første vers.

4. Andre punkter som kan tas med
Alternativ 1: Snakke med barna om helgenfortellinger om St. Nikolaus, St. Lucia.
Alternativ 2:Opplegget beskrevet nedenfor (og de tre andre søndagene i advent) 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.
Han kommer stadig til oss inn
og lar oss se Guds milde sinn.
Vårt ønske ved den tente krans
er at vårt liv må være hans.
Å forberede oss til jul for å spre glede og forventning om å ta imot Jesusbarnet.
Mange av dere har sikkert julekrybbe hjemme. Noen har kanskje tatt den frem allerede, andre venter til det
nesten er jul. Mange legger Jesusbarnet på plass i krybben først på julaften. Det skal vi også gjøre, men i
dag legger vi frem en fin pute og madrass til Jesusbarnet. Vi vil vise at vi venter på Ham og gleder oss til Han
kommer! I dag er det gledens søndag i adventstiden. Denne dagen kan man faktisk bruke rosa farge i
kirken!
Hvorfor begynte man å bruke rosa? Jo, i middelalderens Roma på fjerde søndag i fastetiden pleide paven å
dele ut en slags premie i form av en gyllen rose. Nå som julen snart er her tenker vi mest på at Jesus ble
født. Men vi kan også lese i Bibelen om at han vokste opp i en vanlig familie, hos Maria og Josef, og hvordan
han gikk omkring på jorden og talte til folk og gjorde gode ting. Han hjalp dem som hadde det vanskelig.
Profeten Jesaja sier i dagens hallelujavers; ”Han har sendt meg med gledesbud til de fattige.” Vi feirer jul
fordi vi gleder oss over at Guds sønn ble født i en stall. Det er alltid som et under, et fantastisk mirakel når
et sprell levende barn blir født! Og dette barnet var Guds sønn! Men gleden blir enda større når vi vet at
barnet som ble født var Guds sønn som kom til jorden for å frelse alle mennesker. Derfor er det blitt vanlig i
kirken å feire denne 3.søndagen i advent som en gledens dag. Julen nærmer seg veldig nå, og vi gleder oss
mer og mer til at vi skal få feire dette store underet igjen. Vi kommer sammen i kirken, synger og takker
Gud, og når vi kan dele gleden og ventetiden med hverandre; da blir gleden enda større. La det være en
"huskelapp" for uken som kommer nå rett før jul; "Når vi deler med hverandre, blir gleden enda større."

5. Avslutning
Kjære Gud, nå i adventstiden gleder vi oss til jul og til at det lille Jesusbarnet skal bli født. Takk for at du
sendte sønnen din til oss her på jorden.
Amen
Vi avslutter med korsets tegn, rydder opp og går rolig inn i kirken.
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