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Ordets liturgi for barn 
Tidsramme: 20-25 minutter 

Pinsedag år C 

 

Evangelium: Joh 20,19-23  

På den tid sa Jesus til sine disipler: «Dersom dere virkelig holder av meg, da holder dere også mine 

bud. Og jeg vil be min Far, så skal han gi dere en annen Talsmann, som skal være hos dere for alltid. 

Den som elsker meg, han akter på mitt ord; så vil min Far elske ham, og vi vil komme og ta bolig hos 

ham. Men den som ikke elsker meg, han akter heller ikke på mine ord. Og det ord dere hører, er jo 

ikke mitt, men min Fars – han som har sendt meg. Dette har jeg kunnet si dere mens jeg selv ennå 

var blant dere. Men Talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen sender i mitt navn, han skal 

undervise dere om alt og la dere minnes alt hva jeg har sagt.» 

Øvrige lesninger: Apg 2,1-11; Rom 8,8-17 

[Man kan også bruke lesningene fra år A: Apg 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; Joh 20,19-23] 

 

Refleksjon og hovedbudskap 

På denne pinsedagen fokuserer vi på fortellingen om hvordan disiplene fikk den hellige Ånd. Det er teksten 

fra Apg som vi leser og gjenforteller for barna. Den er enklere å formidle enn evangelieteksten. Vi snakker 

om hva Den Hellige Ånd er og gjør. En innfallsvinkel kan være det Jesus sa før han for opp til himmelen: ”Jeg 

forlater dere ikke som foreldreløse barn”. Gud sender sin ånd for å gi oss innsikt, tro og trøst gjennom sine 

gaver: tro, håp og kjærlighet. 

 

1. Innledning/åpning 

Utstyr: En skoeske utformet som en presang, med en hvit pappdue liggende på rødt/oransj silkepapir/stoff 

inni.  

Vi samles som vanlig rundt et lite bordalter med rød duk (ildfargen på pinsedag) lys, barnebibel og et ikon 

eller krusifiks. Denne gangen ligger også presangen på bordet (den kunne barna allerede få møte på Kristi 

Himmelfartsdag, se opplegget fra den dagen.) 

Vi begynner med å gjøre korsets tegn og synge ”Som vinden stryker mine kinn”.  Et av barna får tenne 

lysene, og vi spør da barna: Ser dere den lille flammen på lyset? I dag skal vi få høre om noen helt spesielle 

flammer som Gud sendte, og de flammene de satt ikke på lys. Er det noen som kan gjette hvor de 

flammene satt? (På hodene til disiplene) Flammer på hodene? Noe så rart, vi skal snart lese akkurat hva 

som skjedde.  

 

[Men vent litt, ser dere noe annet på alteret vårt i dag? (En gave) Hvis dere introduserte gaven på Kr. Him : 

Husker dere når vi fikk den? (På Kristi himmelfartsdag, vi fikk ikke åpne den før på pinsedagen) I dag er det 

pinsedag, og derfor kan vi få åpne den. Men først skal vi få høre pinsefortellingen så vi skjønner hvilken 

gave det er.]  
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Vi tegner korsets tegn på pannen (tenke og forstå) munnen (fortelle andre) og hjertet (gjemme det i 

hjertet).  

Vi leser Apg. 2, 1-11: 

Da pinsedagen kom, var de alle samlet. Med ett kom det et brus fra himmelen som når det blåser 

en sterk storm, og det fylte huset hvor de satt. Tunger likesom av ild kom til syne, og de delte seg 

og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i 

andre tungemål etter som Ånden gav dem å forkynne. 

     I Jerusalem bodde det fromme jøder fra all verdens land. En stor mengde samlet seg da de hørte 

denne lyden, og de ble helt forvirret; for hver enkelt hørte sitt eget språk bli talt. Forskrekket og 

forundret spurte de: «Er de ikke galileere, alle disse som taler? Hvordan henger det sammen at 

enhver av oss hører dem tale på vårt eget morsmål? Vi er partere og medere og elamitter, folk fra 

Mesopotamia, Judea og Kappadokia, fra Pontos og Asia, Frygia og Pamfylia, fra Egypt og 

Libyaområdet mot Kyréne, vi er jøder eller har gått over til jødedommen og har flyttet hit fra Roma, 

kretere og arabere – og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne språk . 

 

2. Opplegg for formidling av bibelteksten 

Flanellograf: Bakgrunn: et rom, et torg. Disipler, kvinner, store folkemengder. Tolv ildtunger.  

Disiplene holdt fremdeles sammen, selv om Jesus hadde fart opp til himmelen, og de ventet på det som 

Jesus hadde lovet dem. En dag satt de sammen i et hus i Jerusalem, (plassér alle disiplene på 

rombakgrunnen) og plutselig kom det et brus fra himmelen som hørtes ut som en sterk storm. Kan alle lage 

vindlyd med munnen? Kanskje det hørtes sånn ut, bare enda sterkere? 

Så kom det ned ildtunger fra himmelen, som delte seg og satte seg på hodene til disiplene, (plassér 

ildtungene på hodene) og disiplene ble fylt av Den Hellige Ånd. Plutselig kunne de snakke om Gud på 

mange forskjellige språk. 

(Skift til torgbakgrunnen) Mange mennesker i byen hørte denne lyden, og de skjønte ikke hva det var. Disse 

menneskene kom fra mange forskjelllige land og de snakket forskjellige språk. De samlet seg på torget i 

forskrekkelse, og da hørte de disiplene snakke om Gud og Jesus på deres språk. Disiplene fortalte alle om at 

Jesus var Guds sønn og den dagen var det mange som begynte å tro på Jesus, over tre tusen mennesker 

står det i Bibelen.  

Derfor feirer vi pinsedagen, for å huske hvordan Den Hellige Ånd kom til disiplene. Det er Den Hellige Ånd 

som bor i alle hjerter som tror på Jesus, han lærer oss å tro, og hjelper oss til å fortelle det til andre. Det er 

også Den Hellige Ånd som viser oss når vi gjør noe galt, og som trøster oss når vi er lei oss. I Bibelen står det 

at DHÅ er som vinden. Vi kjenner den, men vi kan ikke se den. 

Guds gave på pinsedagen er Den Hellige Ånd. Derfor har vi en gave her i dag også. Skal vi se oppi?  Åpne 

lokket sakte av og gå rundt til alle barna og la dem få se oppi. Vi prøver å beholde stillheten. Spør barna om 

hva de så (en hvit due på oransje silkepapir). Vi kan ikke se Den Hellige Ånd som et menneske, men når han 

viser seg i Bibelen, er det ofte som en due. Løft opp pappduen. Eller så viser DHÅ seg som Ild, som vi hørte i 

dag. Løft opp silkepapiret. Denne gaven er til alle som vil tro på Jesus!  

 

Vi avslutter med å synge to vers av ”Som vinden stryker mine kinn” flere ganger. 
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3. Sang 

Som vinden stryker mine kinn. Barnesalmeboka nr 78 

Evt. Vinden ser vi ikke. Barnesalmeboka nr 79 

 

4. Andre punkter som kan tas med 

Kopier opp vedlagte bilde eller et annet Hellig Ånd symbol og la barna fargelegge og ta med hjem. 

 

5. Avslutning 

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

 


