Ordets liturgi for barn
Tidsramme: 20-25 minutter
Den hellige Treenighet – år C

Evangelium: Joh 16,12-15
På den tid sa Jesus til disiplene: «Ennå har jeg meget å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men
når han kommer, Sannhetens Ånd, da skal han føre dere frem til hele Sannheten. Intet skal han
forkynne på egne vegne, bare hva han hører skal han si. Og da skal han bære bud om det som skal
komme. Han skal kaste glans over meg, for det er av mitt han skal ta og forkynne dere. Alt hva min
Far eier, er også mitt. Derfor var det jeg sa at det var av mitt han skulle ta og forkynne dere.»
Øvrige lesninger: Ordsp 8,22-31; Rom 5,1-5

Refleksjon og hovedbudskap
Dagens høytid feirer Den hellige Treenighet. Treenigheten er et av kristendommens to grunnleggende
mysterier, men kan være vanskelig å formidle. Kirken har valgt dette Evangeliet for denne festen fordi
både Faderen, Sønnen og Ånden er nevnt, og gir et innbikk i deres indre harmoni. Det forteller også at det
er Den Hellige Ånd (Sannhetens Ånd) som skal hjelpe oss å få innsikt i og forståelse av Jesu budskap – og
Guds mysterium. Opplegget velger å fokusere på Ånden i formidlingen, slik også evangeliet legger opp til.
Dagen i dag bygger dermed videre på forrige søndag.

1. Innledning/åpning
Vi går sammen fra kirken inn i søndagsskolelokalet. Jeg presenterer meg og ønsker velkommen. Vi tenner et
lys og gjør korsets tegn.

2. Opplegg for formidling av bibelteksten
Jeg begynner med å minne om hva vi sier når vi gjør korsets tegn.(I Faderen, og Sønnen, og Den Hellige
Ånds navn).Hvem er det? (Den treenige Gud: Gud vår far, Jesus, Guds sønn og Den Hellige Ånd, livgiveren:
som trøster og gir oss tro) Hva betyr det at vi ber det, og gjør korstegn? (Vi tror på Gud og viser det med å
tegne korset som vi fikk i dåpen). Repetér gjerne korstegnet med barna.
Vi leser Evangelieteksten. Jeg har med meg en fjær. Den legger jeg på bordet og blåser på den. La barna få
blåse på den. Vi ser at fjæren flyr bortover, (og vet at det er pusten min som gjør det!), men vi kan ikke se
pusten. Slik er det også med Den Hellige Ånd: den skaper liv og bevegelse- og kan hjelpe oss å forstå, men vi
kan ikke se den!
En måte å illustrere den treenige Gud, har jeg hentet fra et persisk dikt. Jeg tar med et tresidet sminkespeil,
eller et triptykon. Gud er en, men akkurat som vi, selv om vi er alminnelige mennesker, kan bli speilet tre
steder om gangen, kan Gud vise seg på mange forskjellige måter samtidig. En annen måte er fra irsk
tradisjon (St. Patrik) : En trekløver har tre blader, men er likevel én.
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3. Sang
No livnar det i lundar (Lov Herren, nr. 514)
Vinden ser vi ikke - Adoremus nr 284
Som vinden stryker mine kinn, Barnesalmeboka.

4. Andre punkter som kan tas med
Fjær er billig formingsmateriale. Jeg pleier å gi barna en liten farget fjær hver til å ta med seg, for å minne
dem om dagens Evangelium, og den Hellige Ånd. Man kan også presse trekløvere på forhånd og lage små
kort som man deler ut som minne.

5. Avslutning
Vi ber:
Takk, kjære Gud, fordi du elsker oss,
og har sendt din hellige Ånd for å gjøre oss til dine levende barn.
Hjelp oss å åpne øyne og ører, så vi kan se og høre din vilje med oss.
Ved Kristus vår Herre.
Amen

Vi gjør korstegn (si tydelig i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn – så barna blir minnet på
Treenigheten), og går sammen tilbake til kirken.
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