Ordets liturgi for barn
Tidsramme: 20-25 minutter
Kristi Himmelfart
Evangelium: Luk 24,46-53
På den tid sa Jesus til disiplene: «Slik står det altså skrevet: Messias skal lide døden og stå opp fra
de døde på den tredje dag, og så skal det forkynnes i hans navn, fra Jerusalem av ut blant alle
folkeslag, at de skal vende om og få sine synder tilgitt. Om dette skal nå dere være vitner. Selv skal
jeg sende dere hva min Far har lovet dere. Bli bare i byen til dere bli ikledd kraft fra det høye!» Så
førte han dem ut mot Betania, og løftet sine hender og velsignet dem – og ennå mens han lyste
velsignelsen, skiltes han fra dem og ble tatt opp i himmelen. De kastet seg da ned i tilbedelse. Derpå
vendte de tilbake til Jerusalem i jublende glede, og var siden stadig i templet for å lovprise Gud.
Øvrige lesninger: Apg 1,1-11; Ef 1,17-23 eller Hebr 9,24-28;10,19-23

Refleksjon og hovedbudskap
På denne høytidsdagen er selve hendelsen om at Jesus for opp til himmelen det sentrale, og
hovedbudskapet er å lære barna denne fortellingen og sette denne hendelsen i sammenheng med det som
har skjedd før og etter dette. Slik kan vi se hvorfor denne dagen er så viktig for kristne og for kirken.

1. Innledning/åpning
Vi starter med å gjøre korsets tegn, og tenne lysene på alteret mens vi synger de tre versene på La oss
vandre i lyset. Lederen forteller hvilken dag det er i dag (Kristi himmelfartsdag), og hvis man har mulighet til
å vise et ikon av himmelfarten til barna er det en stor fordel. Da kan man la barna få se litt på det i starten,
og man kan bruke det som illustrasjon under formidlingen av teksten. Hvis ikke man har et slikt ikon
tilgjengelig, kan man bruke flanellograf. Vi kan gjerne synge et kort hallelujavers før vi korser oss på
pannen (for å huske på Guds ord) munnen (for å snakke om Guds ord) og hjertet (for å være glad i Guds
ord), og lederen leser teksten. Det går også an å lese teksten fra Apg., som gir flere opplysninger om
himmelfarten:

Jesus blir tatt opp til himmelen
Mens de var sammen, spurte de ham: «Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel?» Han svarte:
«Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft når Den
hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens
ender.»
Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort foran øynene deres. Som de nå
stirret mot himmelen mens han dro bort, sto med ett to menn i hvite klær foran dem og sa: «Galileere, hvorfor står
dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme
måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.»
Da vendte de tilbake til Jerusalem fra den høyden som heter Oljeberget og ligger nær Jerusalem, bare en sabbatsreise
unna. Inne i byen gikk de opp på den salen hvor de pleide å holde til. Det var Peter og Johannes, Jakob og Andreas,
Filip og Tomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, Simon seloten og Judas, sønn av Jakob. Alle disse
holdt trofast sammen i bønn, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og søsknene hans.
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2. Opplegg for formidling av bibelteksten
Flanellograf: Et naturlandskap, disipler, Jesus, sky, to engler
Leder: Jesus var sammen med disiplene sine i førti dager etter at han hadde stått opp fra de døde. Han
lærte dem mer om Gud. Men så var den dagen kommet da han skulle dra tilbake til himmelen.
(Plasser Jesus og disiplene i landskapet) Han var sammen med disiplene sine og de hadde gått utenfor byen,
til et sted som heter Oljeberget. Jesus fortalte at disiplene skulle være vitner på at Guds sønn hadde
kommet til jorden, og sa at de skulle fortelle dette videre til alle mennesker. Og Jesus lovte at Gud snart
ville sende dem sin Ånd som skulle gi dem mot og kraft til å gjøre dette. Så velsignet Jesus dem, og mens
han gjorde det ble han usynlig, og en sky tok han bort fra øynene deres. (Legg en sky over Jesus og flytt ham
sakte oppover og ut av bildet. Legg på to engler) Plutselig stod det to menn i hvite klær og sa: Galileere,
hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal
komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.»
Dette var engler som Gud hadde sendt, og de fortalte at Jesus hadde reist tilbake til himmelen. Jesus var nå
tilbake hos sin Far, for å sitte ved hans høyre hånd, der Jesus kom fra før han ble menneske.
Hvordan tror dere disiplene hadde det nå? Ble de triste over at Jesus dro fra dem? Først står det at de bare
står og ser opp mot himmelen. Kanskje de ikke helt skjønte hva som hadde skjedd. Men da englene
forklarte det for dem, dro de tilbake til Jerusalem Det står faktisk at de ble jublende glade! De takket Gud
og lovet ham. De ba sammen og ventet på at Gud skulle sende dem den gaven han hadde lovet: Den Hellige
Ånd. Dette skjer på Pinsedagen, og det er om ti dager.
Selv om Jesus dro tilbake til himmelen, er han fortsatt sammen med oss på jorden på en ny måte. Han sa:
Jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende! Det trenger vi aldri å tvile på. Selv om vi ikke ser han med
øynene våre lenger, hjelper Den Hellige Ånd oss slik at vi kan snakke med Jesus når vi ber og kjenne hans
kjærlighet i hjertet vårt. Nå skal vi synge om det løftet han har gitt oss: Jeg er med dere alle dager.
Flere tilnærminger til himmelfarten:
Jesus lyser velsignelsen over disiplene før han tilsynelatende forlater dem. Snakk med barna om at
velsignelsen mot slutten av messen kommer fra Jesus i det vi tilsynelatende tar avskjed med ham idet vi
forlater Guds hus, men at både for oss og for disiplene gjelder at de var ikke uten Jesus, men han var med
de på en annen måte. En kan også relatere tekstens ord om at disiplene stadig var i templet for å lovprise
Gud, med vår egen kirkegang: Hva gjør vi når vi gjerne vil være sammen med Jesus: Jo, vi går der som alle
disipler alltid har gått: Til Herrens hus - Kirken. Disiplene var i templet mens de ventet på DHÅs gave. Vi
lever etter at DHÅ ble gitt til Kirken på pinsedagen og har enda større grunn til å komme sammen i Kirken
for å ta del i det som Jesus har sendt til Kirken.

3. Sang
La oss vandre i lyset i Adoremus nr 216
Jeg er med dere alle dager Adoremus nr 184

4. Andre punkter som kan tas med
Utstyr: En skoeske formet som en gaveeske, en hvit due i papp liggende oppi oransje og gult silke eller
silkepapir.
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Det går an å spille/leke himmelfarten. En får være Jesus, og alle de andre disipler. Jesus får ”en gave” av
lederen som alle får se oppi: Der ligger det en hvit due i oransje ild, det er Den Hellige Ånd som han skal gi
disiplene. Så får Jesus gi gaven til disiplene, men han må si til dem at gaven åpner seg ikke før på
pinsedagen. Lederen dekker så Jesus med et laken og løfter ham opp på et bord, nå er Jesus i himmelen. To
får være engler som forteller til de andre at Jesus er blitt tatt opp i himmelen. Dette spillet kan gjerne
gjøres flere ganger så flere kan få roller.

5. Avslutning
Vi avslutter når tiden er inne med å stå i sirkel, og be velsignelsen og gå rolig tilbake til kirken.
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