Ordets liturgi for barn
Tidsramme: 20-25 minutter

Den hellige familie år C
Evangelium: Luk 2,41-52
Hvert år pleide Jesu foreldre å dra opp til Jerusalem på påskefesten; og det året han fylte tolv år, drog de
som vanlig opp til høytiden. Men da høytidsdagene var over og de vendte hjem, ble gutten Jesus igjen i
Jerusalem, uten at foreldrene visste om det. De tenkte at han sikkert var med i reisefølget, og først en
dagsreise på vei begynte de å lete etter ham blant slektninger og kjente. Men da de ikke fant ham,
måtte de vende tilbake til Jerusalem og lete etter ham der. Og tre dager senere kom de over ham i
templet; der satt han blant de lærde, lyttet til dem og stilte dem spørsmål. Og alle som hørte ham, var
ute av seg over hans forstand og over de svarene han gav. Da hans foreldre så dette, ble de ganske
bestyrtet, og hans mor utbrøt: «Barn, hvordan kunne du gjøre dette mot oss? Din far og jeg har lett
etter deg og vært så engstelige for deg.» Han svarte: «Men hvorfor lette dere etter meg? Visste dere
ikke at jeg hører til der hvor min Far er?» Men de forstod ikke hva han mente. Deretter gikk han med
dem hjem til Nasaret, og levde der som en lydig sønn. Men hans mor gjemte minnet om alt dette i sitt
hjerte. Og som Jesus skred frem i alder, vokste han også i visdom, og fant stadig større gunst hos både
Gud og mennesker.
Øvrige lesninger: 1 Sam 1,20-22.24-28; 1 Joh 3,1-2.21-24

Refleksjon og hovedbudskap
Det er ikke mange historier i NT om familielivet i Nasaret. Lukas er den eneste som forteller denne
historien, om familiens reise til Jerusalem når Jesus er i 12 årsalderen. Hovedbudskapet i dagens
evangelium er at Jesus er Guds sønn, og har et familieforhold til Gud Faderen, derfor kan Jesus også
undervise de skriftlærde om Gud. En viktig refleksjon fra dagens evangelium for oss er at Jesus viser oss at
Han har en Far i Himmelen, og en mamma og pappa på jorden. Vi mennesker har også en Far i Himmelen,
og vår mor og far på jorden. Vi har et ansvar overfor våre jordiske foreldre, men også overfor vår Far i
Himmelen. Vi vet vel ikke om Lukas mente å gi et innblikk i jødisk familieliv, men vi kan helt tydelig se
meningen med et familieliv og et liv i menigheten. Vi skal vokse i kjærlighet, og være til glede for Gud og
mennesker. Det 4 bud lyder; ”du skal hedre din far og din mor….”. Med det menes nok også at vi skal hedre
og respektere alle mennesker, også utover den nærmeste familie. Familien og menigheten skal være et
fellesskap for tro, håp, kjærlighet, og ikke minst tilgivelse. Dette kan vi også lese i dagens 2 lesning, fra
Paulus 2 brev til kolosserne ”så skal dere da som Guds utvalgte, som hans elskede og hellige, ikle dere et
varmt hjertelag, godhet og ydmykhet ….”

Videre fordypning for læreren:
Meditasjon over selve bibelteksten: Se for deg at du er til stede, at du ser og opplever det som fortelles.
Hvor er Jesus? Hvor holder han til om nettene? Hva tenker han? Hva skjer i Jesu liv disse dagene?

Forberedelser:
Sett stolene i en halvsirkel rundt et lite bord med hvit duk, hvit løper og lys, Bibel, krusifiks og ikon/bilde.
Hvis du vil være i julefesten, er det fint å fortsatt ha en julekrybbe framme, og snakke om hva som skjedde
julenatt; repetere litt for barna.
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Innledning/åpning
Vi ønsker alle velkommen og gjør korsets tegn. Vi begynner med å repetere og glede oss over julens
hovedbudskap: at Jesus ble født i en stall.
Syng en julesang, for eksempel Et barn er født i Betlehem. (La barna få plassere personene i stallen
etterhvert som dere synger om dem-. De voksne kan synge alle versene, mens barna blir med på Halleluja).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

vers: Jesus (et barn er født)
vers; Maria (en fattig jomfru)
vers; Josef og englene (...Guds engler sang med fryd derom)
vers: Okse og esel (okse der og asen stod...)
vers: Kongene (fra saba kom de konger tre)
vers: «Nå all vår nød og sorg er bøtt» alle synger
vers: « Lov takk og pris i evighet» alle synger

Fortell barna at julen akkurat har begynt (selv om det kan virke som den er over) Fortell om den store
festen som feires om noen dager: Helligtrekongersfest, som også er en del av julefesten.

2. Opplegg for formidling av bibelteksten
Fortell: Dagens søndag kalles for festen for «Den hellige familie». Hvem er den hellige familie tror dere?
(Josef, Maria og Jesus).
Maria og Josef var gode foreldre for Jesus. Vi som er foreldre kan lære mye av dem. Hvordan kan vi se at
Josef var en god far og Maria var en god mor? (La barna reflektere: De passer på Jesus, de gir ham mat og
varme, de beskytter ham, de er glade i ham. I dag skal vi høre en fortelling om Den hellige familie da Jesus
var blitt litt større.
Les eller gjenfortell dagens evangelium, bruk evt. flanellograf eller dramatisering:
Jesus og foreldrene har vært i Jerusalem. Plutselig finner ikke foreldrene Jesus, og de leter etter ham i tre
dager. Til slutt går de helt tilbake til Jerusalem og finner ham i tempelet, der han sitter og diskuterer og
snakker med de lærde i tempelet (en slags kirke). Foreldrene blir sinte og Maria sa: Barn, hvordan kunne
du gjøre dette mot oss? Din far og jeg har lett etter deg og vært så engstelige for deg.» Han svarte: «Men
hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg hører til der hvor min Far er?» Men de forstod ikke hva
han mente. Deretter gikk han med dem hjem til Nasaret, og levde der som en lydig sønn.
Selv om de er den hellige familie, så var det ikke alltid de forstod hverandre. Maria og Josef kunne ikke
forstå at Jesus ikke hadde tenkt på dem og bare vært igjen i Jerusalem uten å gi dem beskjed. De kjeftet på
ham. Jesus prøvde å forklare og si at han måtte være hos sin far: Gud.
Husker dere at Jesus på en måte har to fedre? Det er ikke bare Josef som er faren til Jesus? Den egentlige
faren til Jesus er Gud! Jesus er jo sønn av Gud. Josef er stefaren til Jesus.
Derfor måtte Jesus være i tempelet og snakke med sin far i himmelen.
Men Jesus skjønte at Maria og Josef hadde vært bekymret for ham, og han ble med dem hjem og var lydige
mot dem.
Maria gjemte denne fortellingen i sitt hjerte, og husket på den da Jesus ble voksen.
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3. Sang
Et barn er født i Betlehem, 113 i Adoremus.
Glade jul
Jeg er så glad hver julekveld.
4. Andre punkter som kan tas med
Syng gjennom flere julesanger, og gå rundt i en sirkel og holde hverandre i hendene og syng dem.

5. Avslutning
Tenn de fire lysene i adventsstaken (nå kan de være hvite) og sett foran krybben. Syng det siste verset i
«Tenn lys»
Tenn lys, nå stråler alle de fire lys for ham
som elsker alt som lever,
hver løve og hvert lam.
Tenn lys for himmelkongen
som gjeterflokken så.
Nå møtes jord og himmel i barnet lagt på strå.
Vi avslutter med korsets tegn og går inn i kirken.
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