Ordets liturgi for barn
Tidsramme: 20-25 minutter
5. søndag i påsketiden år C

Evangelium: Joh 13,31-33a.34-35
Da Judas var gått ut, sa Jesus: «Nå er Menneskesønnen nådd frem til sin triumf, og hans triumf er
Gud til ære. Men æres Gud gjennom ham, da vil Gud også til gjengjeld kaste glans over ham – ja,
om kort tid vil han stå omstrålet av Guds egen herlighet! Barn, bare en liten stund til blir jeg blant
dere. Et nytt bud har jeg å gi dere: Elsk hverandre. Som jeg selv har elsket dere, slik skal også dere
elske hverandre. For alle skal det være tegnet på at dere er mine disipler: At dere har en slik
innbyrdes kjærlighet.»
Øvrige lesninger: Apg 14,21b-27; Åp 21,1-5a

Refleksjon og hovedbudskap
Første delen av evangeliet er vanskeligere å formidle enn siste del. Denne søndagen kan man legge vekt på
at barna får tenke litt rundt og snakke om kjærlighet. Hva vil det si å elske hverandre? Hvordan viser vi at vi
er glade i hverandre? Kan vi være glade i noen vi ikke kjenner også? Dette kan være en fin mulighet til å la
barnas egne tanker om kjærlighet komme til uttrykk i felleskap. Samtalen kan ende opp med å rette blikket
mot Jesus når han sier dette, og vise på hvilken måte han viste at han elsker oss (ved å dø på korset).

1. Innledning/åpning
Vi tenner lysene på alteret og gjør korsets tegn. På flanellografen kan det være et bilde fra skjærtorsdag,
eller vis et ikon eller annen illustrasjon av nattverdsmåltidet.
I dag skal vi høre om hva Jesus ber disiplene sine om på skjærtorsdag. Dette var dagen før han skulle bli
korsfestet, og Jesus holder en slags avskjedstale til vennene sine. Dere husker sikkert at alle disiplene var
samlet, og at Judas, som hadde bestemt seg for å forråde Jesus, listet seg ut midt under måltidet. Nå skal vi
lese hva Jesus sier til disiplene sine da, men først synger vi et hallelujavers som de gjør inne i kirken, og vi
korser oss på pannen (for å tenke på Jesus) munnen (for å snakke om Jesus) og hjertet (for å ha Jesus i
hjertet).
Vi leser midt i teksten og ut: ” Barn, bare en liten stund….”

2. Opplegg for formidling av bibelteksten
Samtale med barna. Ta deg god tid til å lytte til svarene og å vente på svarene. Det gjør ingenting om det
blir stille innimellom, da blir det tid til å tenke og undre seg. Hvis ingen tør å ta ordet, så la spørsmålene
henge i luften en stund før du evt svarer hva du selv tenker. Av og til kan du gi et personlig ærlig svar som
eksempel til barna på hvordan de kan svare. Når barna svarer, er det viktig å FORSTØRRE svarene: gjenta
dem høyt så alle kan høre dem, og gjerne kommentere svaret. Her er ingenting feil, alle svar er like viktige.
Hva er det Jesus sier til disiplene sine? (At vi skal elske hverandre) Jesus gir oss et nytt bud. Er det noen
som husker hvilke andre bud vi har fått av Gud? (De ti bud, gi eksempler på dem) Nå sier Jesus at dette er
enda et bud: At vi skal elske hverandre. Disiplene skulle elske hverandre, og alle som er Jesu disipler etter
dem, også vi, skal elske hverandre. Elsker dere noen? Å elske er det samme som å være veldig glad i
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hverandre. Hvem er du veldig glad i? Er det noen som elsker deg? Hvordan viser vi at vi er glade i
hverandre? Hvorfor tror dere at Jesus sier at vi skal elske hverandre? Hva skjer inni oss når vi skjønner at
noen er glad i oss?
Jesus sier at alle andre skal skjønne at vi er Jesu disipler når de ser at vi elsker hverandre. Da tenker de: Se
hvor glade de er i hverandre, de som er kristne! Det må være fint, da har jeg også lyst til å tro på Jesus!
Jesus sa at vi skulle elske hverandre som han har elsket oss. Jesus elsker oss enda mer enn noen andre
elsker oss, tenk på det! Hvordan viste Jesus at han elsket menneskene da han var på jorden ? (Han sa det,
han var god mot alle, han hjalp de syke og han ofret seg for oss: lot seg fange og plage og til sist dø selv om
han ikke hadde gjort noe galt.)
Vet dere at vi som tror på Jesus pleier å kalle hverandre for brødre og søstre? Det er for å vise at vi er like
glade i hverandre som om vi hadde vært i familie. Vi er en slags kirkefamilie alle vi som er sammen her i
dag. Vi er brødre og søstre i kirkefamilien vår.
Kan vi være glade i noen vi ikke kjenner? (Ja egentlig, for alle er skapt av Gud og elsket av Gud. Da kan også
vi på en måte være glade i dem vi ikke kjenner) Vi skal nå reise oss og ta hverandre i hendene og lage en
stor ring. Nå sender vi rundt en klem til alle for å vise at vi er glade i hverandre og har lyst til å være venner.
(Lederen klemmer hånden til den på venstre side, som igjen klemmer hånden til den på sin venstre side,
helt til klemmen kommer tilbake til lederen. Dette kan gjøres flere ganger, helt til alle får det til). Til slutt
synger vi de to siste versene på La oss vandre i lyset: ”La oss elske hverandre slik som han har elsket oss” og
”La oss tilgi hverandre slik som han har tilgitt oss”

3. Sang
Vi tar hverandres hender, nr 283 i Adoremus
La oss vandre i lyset nr 216 i Adoremus

4. Andre punkter som kan tas med
Som aktivitet kan man på forhånd ha klippet ut en kirkesiluett i papp, og la barna skrive navnet sitt på
hjerter som limes på kirken. På kirketaket kan det stå: MIN KIRKEFAMILIE. Denne plakaten kan henge i
søndagsskolen, og barn som kommer andre ganger kan på et hjerte skrive sitt navn og lime seg inn da.
Dette kan fungere som et veldig forenklet frammøtekort for søndagsskolegruppen.

5. Avslutning
Vi ber velsignelsen sammen, gjør korsets tegn og går sammen tilbake til kirken.
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