Ordets liturgi for barn
Tidsramme: 20-25 minutter

Herrens dåp – år C
Evangelium: Luk 3,15-16.21-22
På den tid da nå folket gikk rundt i spenning og alle i sitt stille indre undret seg på om ikke Johannes
skulle være Messias, tok han til orde og sa til dem alle: «Jeg døper dere med vann. Men det kommer en
som er mektigere enn jeg, og ham er jeg ikke engang verdig til å knytte opp sandalremmen for. Han skal
døpe dere i Hellig Ånd og i ild. En gang da folket ble døpt i mengder, ble også Jesus døpt. Og mens han
bad, åpnet himmelen seg, Den Hellige Ånd senket seg ned over ham i en dues skikkelse, og det hørtes en
røst fra himmelen: «Du er min Sønn, som jeg har kjær, du har all min yndest!»

Øvrige lesninger: Jes 42,1-4.6-7; Apg 10,34-38 eller Jes 40,1-5.9-11; Tit 2,11-14;3,4-7

Refleksjon og hovedbudskap
Jødene hadde lenge ventet på den Gud skulle sende. Johannes hadde forkynt om ham som skulle komme.
Ham som skulle befri menneskene fra synd og som skulle lære oss å elske hverandre. Jesus skulle komme
for alle mennesker, ikke bare for jødene. Guds rike skulle vokse over hele jorden. Vi må tenke på dette
også i dag som Johannes sa, ”vend om, for himlenes rike er nær”.

Forberedelse: hvitt klede (eller en dåpskjole), dåpslys, skål med vievann, tegning til fargelegging

1. Innledning/åpning
Bibelen ligger fremme og et lys tennes. I dag legges også frem et hvitt klede, et dåpslys, og en skål med
vievann.
Innled med bønn; Kjære Gud. Vi kommer for å høre ditt ord (berør ørene). Vi kommer for å be sammen
(berør leppene). Lær oss å være gode mot hverandre (berør hjertet). Det ber vi om i Jesu navn. Amen

2. Opplegg for formidling av bibelteksten
Les eller gjenfortell evangeliet (ev. flanellograf).
Samtale med barna om teksten:
Mange mennesker kom til Jordanelven den gang for å la seg døpe. I synagogene hadde det i generasjoner
blitt lest i fra Det Gamle Testamentet, at Gud en dag skulle sende en frelser til jorden. Og nå fortalte
Johannes at tiden var inne, de skulle la seg døpe. Og som vi hører i dagens evangelium, han døpte med
vann, men Jesus skulle døpe med Den hellig ånd. Vi kan ikke være sammen med Jesus i dag på samme måte
som menneskene kunne den gang. Men vi kan allikevel bli kjent med Jesus. Mor og far ønsker at dere skal
blir venn med ham, derfor tar de dere med til kirken, og derfor brakte de dere til dåpen da dere var små.
Dere møtte Jesus da, dere møter ham når dere kommer til messe og til katekese. Foreldre er som regel de
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første som forteller sine barn om det glade budskap, slik Johannes gjorde. Siden får dere høre om det glade
budskap av presten i kirken, av sine kateketer, og av andre kristne. Over hele verden kommer mennesker til
kirken for å bli kjent med Jesus.
Vis et bilde av Jordanelven. Et bilde av Jesu dåp til fargelegging som barna kan gjøre ferdig hjemme.
Hvordan var deres egen dåp, har de mange bilder av den? Kan du be foreldrene dine vise deg bilde fra
dåpen din? Kan dere huske å feire dåpsdagen deres hjemme?
Hvorfor er dåpskjolen hvit? Vis det hvite kledet/dåpskjolen (fordi vi skal kle oss i Kristus/Gud – han er hvit
/ren – motsatt skitten).

3. Sang
”Gud, lær meg å se”, Adoremus 131, (står også i Barnesalmeboka)
”Bli kjent med Jesus”, Adoremus 82, (står også i Barnesalmeboka)

4. Avslutning
Takk Gud for alle menneskene du har sendt på min vei, både hjemme, ute og i kirken. Takk for at de bringe
det glade budskap også til oss i dag, slik at vi får lære å kjenne deg. Amen
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