Ordets liturgi for barn
Tidsramme: 20-25 minutter

Fjerde søndag i advent År C
Evangelium: Luk 1,39-45
Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda hvor Sakarja
bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. Da Elisabet hørte Marias hilsen, sparket barnet i
magen hennes. Hun ble fylt av Den hellige ånd og sa med høy røst: «Velsignet er du blant kvinner, og
velsignet er frukten i ditt morsliv. Men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til meg? For da din
hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i magen min av fryd. Og salig er hun som trodde, for det som Herren
har sagt henne, skal gå i oppfyllelse.»

Øvrige lesninger: Mika 5,1-4a; Hebr 10,5-10

Refleksjon og hovedbudskap
Første lesning inneholder en profeti om at Maria skal føde Guds sønn, og at han er en som skal bringe fred.
Evangeliet handler om Marias møte med Elisabeth. Gud kalte henne til å føde hans sønn, og dermed fikk
hun en opphøyet rolle blant menneskene. Når hun valgte å si ja til oppdraget, tok livet hennes en helt ny
retning, selv om hun fortsatte å leve et lite påaktet liv. Et lite barn ble født (Jesus), han viste seg å være en
konge, ikke med flotte klær, han så ut som et helt vanlig guttebarn. Han skilte seg ikke ut blant de andre
barna som gutt, han valgte å vaske disiplenes føtter som voksen, han levde et enkelt liv, men hadde et stort
budskap og en stor oppgave; å gi sitt liv for at menneskene kunne bli frelst. Mange rundt oss er kanskje like
lite synlige, men de gjør viktig arbeid, f eks i menigheten. Hovedfokus kan være: Som Maria og Jesus har vi
alle en oppgave for Gud, et kall til liv og tjeneste for Gud og vår neste.

Fordypning for læreren:
Artikler om advent på katolsk.no

Forberedelser:
Sett stolene i en halvsirkel rundt et bord, dekk bordet med hvit duk, fiolett løper, adventskrans, bilde av
Maria og Elisabeth (hvis du har) eller Maria med Jesus.

1. Innledning/åpning
Vi ønsker alle velkommen og gjør korsets tegn. Vi tenner alle de fire lysene på adventskransen og synger
fire vers av Nå tenner vi det første lys.
Snakk litt om at det er kort tid til julehøytiden, og at det sikkert kribler i magen til mange av barna.
Da er det ekstra fint at vi er samlet her i dag for å forberede oss på hva vi egentlig feirer.
(Ta gjerne en samtale om gavene: vi gleder oss, det er fint å gi og få...men den største gaven ligger ikke
under treet...hvem er den største gaven?)
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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: Gjenfortell med flanellograf eller bruk av barna i rollene:
Ta fram en som kan være Maria (La henne få en liten pute under genseren) og et blått sjal:
Noen dager senere dro Maria, som på denne tiden hadde Jesusbarnet i magen, opp i fjellet, og til den byen
hvor Sakarja, som skulle bli faren til Johannes døperen, bodde. Der gikk hun inn til Elisabeth, som var
Sakarjas kone – og hun som skulle bli mor til Johannes døperen. (Ta fram en som er Elisabet, og gi henne en
stor pute.. hun var kommet lenger på vei). Hun gikk inn til Elisabeth og hilste på henne. Da Elisabeth hørte
Maria sin hilsen, sparket barnet som lå inne i magen hennes. Hun ble fylt av Den hellige Ånd og hun sa med
høy stemme: ”Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er barnet som du har inne i magen. Men hvordan
kan det skje at min Herres mor kommer til meg? For da din hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i magen
min av glede. Og salig er hun som trodde, for det som Herren har sagt til henne, skal gå i oppfyllelse.”

Samtale: Vet dere hva velsignet betyr? Hvorfor tror dere at Elisabeth sa at Maria var velsignet? Maria
hadde fått en spesiell oppgave av Gud; hun skulle føde hans sønn. Det var ikke lett for Maria å si ja til det,
men hun gjorde det likevel. Jesus ble født, og Maria og Jesus og Josef levde et vanlig liv i Nasaret slik som
mange andre familier.
Både Jesus og Maria så ut som alle andre som levde på den tiden. Men begge to var de ganske uvanlige.
Maria fordi hun fikk i oppgave å føde Guds sønn. Og Jesus som var og er Guds sønn, hadde som oppgave å
frelse alle mennesker fra synd.
Du og jeg og alle som sitter her er også helt vanlige mennesker. Men vi er også litt uvanlige, fordi vi også
har fått en oppgave av Gud. Vi pleier å si at vi er kalt av Gud. Hva er vår oppgave? Det kan være mange ting;
Å hjelpe andre, og ta vare på dem som ikke har det så godt, å være en god venn, datter, sønn, far, mor osv.
(Barna kan selv foreslå eksempler.)
Alle kan hjelpe til i kirken. Mange barn er med og bærer frem offergavene, pynter eller gjør andre ting. Har
noen av dere gjort det? Eller kjenner dere til noen som gjør det? Jo mer vi gjør for å glede andre og for å
tjene Gud, jo gladere blir vi selv. Det er en velsignelse, akkurat som den velsignelsen Elisabeth snakket om
da hun møtte Maria.

Sang: Et barn er født i Betlehem

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.
Mens frost og vintermørke rår.. Lov Herren 363
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4. Andre punkter som kan tas med
Alternativ 1: Snakk om den nært forestående feiringen av Jesu fødsel. Hvordan feirer barna jul hjemme?
Alternativ 2: Opplegget beskrevet nedenfor (og de foregående 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.
Gud er glad i alle mennesker, hver enkelt av oss.
Når verden og dens tid forgår,
gryr evighetens kirkeår.
O Herre, la oss finne vei
til lys og evig liv hos deg.

Nå er dagen nær! Det er (snart) julaften, den dagen vi har gledet oss til og forberedt oss til i mange uker!
Tenk på alle de hundrevis av år som folk ventet før Jesus ble født. De visste ikke hvem som skulle bli vår
frelser. De visste ikke når han skulle komme. De ventet på Frelseren. Nå kjenner vi Jesus. Vi feirer Jesu
fødsel hvert år. Når vi gjør det, feirer vi også litt sammen med alle dem som ventet så lenge.Hvis du har en
liten bror eller søster, husker du kanskje hvordan det var når han eller hun var liten baby? Der lå babyen, og
kunne ikke snakke, eller gå eller gjøre noen ting selv, nesten, bare skrike. Når vi ser et sånt lite barn skjer
det noe med oss, vi får lyst til å ta vare på det, holde om det, være god mot det. Vi vil passe på det og gi det
omsorg. Barnet snakker ikke med munnen, men når vi ser på det "snakker" det liksom til hjertene våre, og
vi blir fylt av kjærlighet. ! Og når det smiler til oss, blir vi så glade at det nesten er umulig å ikke smile
tilbake! Hvert barn er et lite under, og Gud er uendelig glad i alle sine barn. Han sendte oss faktisk sin egen
sønn! Gud kunne ha sendt Jesus til oss som voksen. I stedet kom han som et lite barn som måtte mates,
stelles og passes godt på. Han ble født i en stall, som et barn, og han "snakker" rett til hjertene våre.
Hva vil han fortelle oss? Jo, det er den første og flotteste julegaven; Gud er glad i deg!
Det var det Gud ville vise oss da han sendte sønnen sin til oss. Denne gaven skal du passe godt på, gjem den
i hjertet ditt. Så kan du ta den frem av og til, for eksempel når du har det vanskelig. Eller når noen du
kjenner har det vanskelig, kan du dele gaven med dem. Du kan si; Husk at Gud er glad i deg. Finere gave kan
ingen få. Jesusbarnet legges på plass i krybben, et stort lys pyntes med hjerter og settes ved krybben og
tennes.

5. Avslutning
Kjære Gud, nå i adventstiden gleder vi oss til jul
og til at det lille Jesusbarnet skal bli født.
Hjelp oss å huske at du alltid er hos oss og at du er glad i oss.
Amen

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