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

Evangelium: Joh 14,23-29
På den tid sa Jesus til sine disipler: «Den som elsker meg, han akter på mitt ord; så vil min Far elske
ham, og vi vil komme og ta bolig hos ham. Men den som ikke elsker meg, han akter heller ikke på
mine ord. Og det ord dere hører, er jo ikke mitt, men min Fars – han som har sendt meg. Dette har
jeg kunnet si dere mens jeg selv ennå var blant dere. Men Talsmannen, Den Hellige Ånd, som
Faderen sender i mitt navn, han skal undervise dere om alt og la dere minnes alt hva jeg har sagt.
Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere – ikke den som verden gir. La ikke angst og uro ta
motet fra dere; frykt ikke! Dere har hørt hva jeg har sagt: Jeg går herfra, og kommer tilbake til dere.
Holdt dere virkelig av meg, da ville dere glede dere over at jeg går til min Far, for han er større enn
jeg. Og jeg har sagt dere det nå, på forhånd, for at dere skal tro, når det skjer.»
Øvrige lesninger: Apg 15,1-2.22-29; Åp 21,10-14.22-23

Refleksjon og hovedbudskap (skrevet til den voksne)
Temaet i dag er knyttet til at det er søndagen før Kristi Himmelfarts dag. Vi ser framover og forbereder oss
på å tenke på Kristi himmelfart. Det tette innentrinitariske forholdet mellom Faderen, Sønnen og Den
Hellige Ånd hjelper oss til å forstå nødvendigheten og betydningen av Kristi himmelfart. Et hovedpoeng i
teksten er også at vårt forhold og nærhet til Jesus skal styrkes ved at vi gir akt på Ordet hans, som er fra
Faderen og formidles ved DHÅ. På den måten får vi del i treenighetens store mysterium og kan på tross av
at Jesus tilsynelatende forlater oss på Kristi himmelfarts dag, oppleve Guds nærvær i enda større grad. Til
barna bør en formidle at denne teksten skal gi oss håp gjennom alle de gode løftene den gir fra Gud. Vi må
formidle Guds kjærlige nærvær til oss i sitt skapende ord - i Bibelen, i liturgien og det som blir sagt og
formidlet av presten i messen..

1. Innledning/åpning
Lystenning.
Tegne korset mens vi sammen sier: I Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Synge en sang: F.eks.
Her er mitt øre.
Fortelle at teksten i dag handler om det som vi skal feire på torsdag og søndag om to uker. Spørre barna om
de vet hva jeg tenker på. Be dem høre godt etter mens jeg leser teksten for å se om de kan høre at jeg leser
noe om nettopp det. Teksten leses

2. Opplegg for formidling av bibelteksten
(Samtaleform med barna: Litt formidling og litt spørsmål-svar, bruk svarene du får til å samtale om innholdet.)

Hørte dere noe i teksten som hadde med Kristi himmelfarts dag å gjøre? Hva var det?
"Jeg går herfra, og kommer tilbake til dere. Holdt dere virkelig av meg, da ville dere glede dere over at jeg
går til min Far, for han er større enn jeg."
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Hvordan kan vi glede oss over at Jesus "går fra oss"? - Fordi han går til sin Far, som også er vår Far og som
altså er større enn Jesus. Hva kan det bety for oss? Apostlene fikk se betydningen av dette 10 dager senere,
på pinsedag. Hva var det som skjedde da? Hørte vi noe om det i teksten? "Men Talsmannen, Den Hellige
Ånd, som Faderen sender i mitt navn, han skal undervise dere om alt og la dere minnes alt hva jeg har
sagt." Jesus lover at Den Hellige Ånd, som ble sendt på pinsedag, skal undervise oss og minne oss om de
viktige ordene fra Jesus.
Hvor og når er det særlig Den Hellige Ånd underviser oss? Når vi leser og hører Jesu ord fra Bibelen, i
messen - i liturgien, gjennom prestens ord. Når vi lytter til Guds ord, vil Den Hellige Ånd lære og minne oss
om de viktige tingene og den treenige Gud vil bo i vårt hjerte. Husk på det når vi gjør korsets tegn på de tre
stedene. Vi tegner det på pannen for at vi skal høre Guds ord og tenke på det. Den Hellige Ånd hjelper oss
til å snakke om ham og vi har ham i hjertet. Dette henger sammen. Korstegnene hjelper oss til å huske på
det viktige: Vi er aldri alene så lenge vi holder oss nær Jesus og hans ord!

3. Sang
Fader du har skapt meg. Adoremus nr 115
Måne og sol Adoremus nr 230
Som vinden stryker mine kinn Barnesalmeboka nr ?

4. Andre punkter som kan tas med
Forslag til aktivitet: La barna tegne et stort hjerte på et tegneark (event. dele ut ferdig utklippet hjerte) som
skal være deres hjerte (tanker, følelser, det som er viktig for deg, hele deg). Vis dem det vanlige symbolet
for den treenige Gud: Trekant med øye i, og la dem tegne det inn. Slik skal det hjelpe oss til å huske på at
Gud bor i hjertet vårt, kan du si. Barna kan også skrive inn: Faderen, Sønnen, Den Hellige Ånd på hjørnene.
(De minste må få litt hjelp). Barna kan også tegne inn Bibelen som skal vise oss at vi vil at Guds ord skal
være viktig for oss. Hjertet kan klippes ut etterpå og tas med hjem. På den andre siden av hjertet, kan barna
event. skrive navnet sitt eller tegne seg selv.

5. Avslutning
Slutte av med å tegne korset på pannen, munnen og hjertet mens vi sier: "I Faderens, Sønnens og Den
Hellige Ånds navn. Amen".
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