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Ordets liturgi for barn 
Tidsramme: 20-25 minutter 

7. søndag i påsketiden år C 

 

Evangelium: Joh 17,20-26  

På den tid løftet Jesus blikket mot himmelen og sa: «Hellige Far! Jeg ber ikke for dem alene, men 

også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg: La alle bli ett, slik som du, Far, er i meg og 

jeg i deg – la også dem være ett i oss, så verden kan tro at det er du som har sendt meg! Den 

herlighet du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett som vi er ett – jeg i dem og du i 

meg. Ja, måtte de være i fullkommen enhet, så verden kan forstå at du har sendt meg, og at du 

elsker dem med den samme kjærlighet som du har til meg! Far! Jeg vil at der hvor jeg er, skal også 

de som du har gitt meg, være hos meg, så de kan se min herlighet – den som du har gitt meg fordi 

du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige Far! Verden kjenner deg ikke, men jeg 

kjenner deg, og disse har forstått at du har sendt meg; jeg har latt dem lære ditt navn å kjenne og 

skal gjøre det igjen, så den kjærlighet du har hatt til meg, også kan være i dem, og jeg selv i dem.» 

Øvrige lesninger: Apg 7,55-60; Åp 22,12-14.16-17.20 

 

Refleksjon og hovedbudskap 

Teksten i dag er en del av en lengre bønn som Jesus ba for alle sine troende, den gang og nå og alltid. 

Bønnen er preget av en kjærlig omsorg som Jesus viser til dem som tror på ham. Jesus ber om at alle som 

tror på ham skal være ett for at flere skal komme til tro på ham. 

 

1. Innledning/åpning 

Lystenning.Tegne korset mens vi sammen sier: I Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Synge en 

sang: F.eks. 

Fortelle kort om hovedbudskapet for dagen (se over). 

Be barna legge merke til hva Jesus ber om i bønnen sin mens teksten leses. 

 

2. Opplegg for formidling av bibelteksten 

Bruke samtale, spørsmål-svar og formidling. 

Hva er det Jesus ber om i bønnen sin? Om at alle skal være ett, om at vi som tror på Jesus skal få være hos 

Ham. Hva betyr det å være ett? La barna komme med forslag og ideer. Her kan vi f.eks bruke ekteskapet 

som hjelp til å forklare: En mann og en dame blir ett når de gifter seg. Kan dette hjelpe barna til å se hva det 

da betyr å være ett? Holde sammen selv om man kan være forskjellige og uenige. Grunnen til at mannen og 

dama holder så tett sammen, er kjærligheten til hverandre. Kjærligheten kommer alltid fra Gud, fordi Gud 

er kjærligheten. Det er en veldig sterk kjærlighet mellom Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Det er denne 

sterke kjærligheten fra Gud som gis til mannen og kona når de gifter seg og blir ett. Det er også denne 

kjærligheten som skal hjelpe alle mennesker som tror på Jesus til å holde sammen og være spesielle venner 

for hverandre. Når vi er det, kan andre begynne å tenke: Hvorfor er de så glade i hverandre? Hvorfor holder 

de så sterkt sammen? Så finner de svaret i det at Jesus er så glad i oss. 
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Å elske hverandre så sterkt og å være ett klarer vi ikke hele tiden, og ikke av oss selv. Det er Den Hellige 

Ånd som gir oss kraft og hjelp til å leve etter Guds vilje. Det er også Den Hellige Ånd som viser oss at vi 

kanskje må be noen om unnskyldning for at vi skal kunne være ett på ordentlig. Kjærligheten fra Den 

Hellige Ånd hjelper oss også til å vise kjærlighet til hverandre. Derfor gleder vi oss i dag og ser fram til å 

feire pinsedagen når Den hellige Ånd kom, neste søndag.   

Vet dere hva som ble sagt om de første kristne? ”Se, hvor de elsker hverandre”. Det står også: ”Alle som 

hadde kommet til tro, holdt sammen og hadde alt felles” (Apg. 2, 44) 

 

3. Sang 

Gud er så glad i meg, Adoremus 130 

”Slik som han har elsket og gitt av sin kjærlighet, skal vi også elske hverandre” 

Kom, Guds hellige Ånd, barnesalmeboka nr. 75 

 

5. Avslutning 

Vi ber velsignelsen sammen og går stille tilbake til kirken. 

 


