Opplegg for Ordets liturgi for barn
Tidsramme: 20-25 minutter

Festen for korsets opphøyelse
Evangelium: Joh. 3,13–17
På den tid sa Jesus til Nikodemus: «Ingen er jo steget opp til himmelen uten én: han som også er
steget ned fra den, – Menneskesønnen. Og som Moses reiste slangen i ørkenen, slik skal
Menneskesønnen bli løftet opp, – for at hver og en som tror, ved ham skal få det evige liv i eie.»
Ja, så høyt elsket Gud verden, at han gav sin enbårne Sønn til pris, – for å frelse fra undergang alle
som tror på ham, og gi dem det evige liv i eie. Gud sendte jo sin Sønn til verden, ikke for å fordømme
den, men for at verden skulle bli frelst ved ham.
Øvrige lesninger: 4. Mos. 21,4c–9, Fil. 2,5–11
Refleksjon og hovedbudskap:
Fra katolsk.no: Hovedtemaene for messen den 14. september er Kristi død på korset og den frelse
han vant for oss gjennom den. Antifonen for introitus gir oss Leitmotiv for feiringen: «I vår Herres
Jesu Kristi kors er all vår ros. / I ham er vår frelse, vårt liv og vår oppstandelse. / Ved ham er vi frelst
og fridd ut» (Jf Gal 6,14). Den spesielle prefasjonen («Korsets seier») ser korset som antitesen av
Kunnskapens tre i Edens hage: «Etter din vilje ble menneskeslektens frelse fullbyrdet på korsets tre,
så livet kunne gjenoppstå fra dødens utspring, og han som vant over oss ved treet, selv kunne
overvinnes ved treet, ved Kristus, vår Herre.»
For barna i dag kan det være fint å vise dem denne sammenhengen mellom kunnskapens tre i Edens
hage som førte menneskene bort fra Gud, og korsets tre som ved Jesu offer førte menneskene
tilbake til Gud.
Til fordypning: Om bakgrunnen for festen:
http://www.katolsk.no/biografier/historisk/bblangy/sep14
Forberedelser (dette må læreren ha gjort i stand på forhånd):
Vi har stilt opp stoler i en halvsirkel rundt et lite bord er kledd i en hvit duk med en grønn løper, lys,
et krusifiks og en bibel.
Spesielt for i dag framhever vi korset, og lar et kors eller krusifiks ha en sentral plass på bordet.
I tillegg i dag:
-bilde av Jesus på korset
-bilde av Adam og Eva og kunnskapens tre
1. Innledning/åpning
Vi ønsker alle velkommen og gjør korsets tegn. Vi tenner lys og synger Alle, alle vil vi ha med, med
bevegelser eller en annen sang.
I dag feirer kirken en fest: korsets fest. Tenk at korset har fått sin egen fest!
Hva husker dere om korset? (Hold krusifikset fram for barna og la barna fortelle det de vet om
korset:)
- Jesus døde på korset
- Det skjedde i påsken
- -Maria, mammaen til Jesus og Johannes, den gode vennen til Jesus var der med korset (vis
gjerne på et bilde/ikon).

-

Var de glade for at Jesus hang på korset? Nei, de var veldig, veldig triste for at Jesus måtte
henge der, og veldig triste for at han døde. De gråt sikkert mye.

Da er det kanskje rart at vi lager en fest for en så trist ting. En fest er jo noe vi er glade for.
Vi kan vel ikke være glade for korset. tror dere?
MEN: Av og til kan triste ting også bli til noe som vi kan være glade for.
Det står i Bibelen at Gud kan snu det onde til noe godt.
Husker dere hva som skjedde etter at Jesus hang på korset? (Vi synger På Golgata stod det et kors)
Jesus stod opp igjen og ble levende igjen, og det er i hvert fall en stor fest!
Det Jesus gjorde da han døde på korset, var at han gav sitt eget liv. Det er den største gaven noen
kan gi, og Jesus gjorde det for at alle mennesker skal få komme til Gud.
Nå skal vi lese hva Bibelen sier i dagens evangelium. Da synger vi halleluja og korser vi oss på pannen
(for å tenke på Guds ord), på munnen (for å tale om Guds ord) og på hjertet (for å elske Guds ord).
Les kun Joh. 3,16:
Ja, så høyt elsket Gud verden, at han gav sin enbårne Sønn til pris, – for å frelse fra undergang alle
som tror på ham, og gi dem det evige liv i eie.
Slik lyder Herrens ord.
Alle: Lovet være du Kristus.
2. Opplegg for formidling av bibelteksten
Leder: Nå skal vi høre mer om hvorfor det at Jesus måtte dø på et kors også er en feiring, og ikke bare
trist.
Husker dere hva vi har hørt om de aller første menneskene som Gud skapte?
Hva het de? (Adam og Eva.)
Husker dere hvor godt de hadde det i Eden hage? (De fikk spise frukt og levde i fred med dyrene.)
Vis bilde av Adam og Eva, eller ta fram to barn som kan være dem.
Adam og Eva hadde det veldig bra, og det beste var at Gud var der i hagen sammen med dem, de
kunne være sammen med ham og snakke med ham hele tiden.
Det var bare en ting Adam og Eva ikke fikk lov til: det var å spise av et tre som het Kunnskapens tre.
(Vis bilde, eller la et barn få komme fram og være ”kunnskapens tre”) Alle andre frukter kunne de
spise, men ikke disse.
(La Adam og Eva stille seg på hver side av treet.)
Husker dere hva som skjedde? (A og E ble lurt av en slange til å spise av frukten.)
Det var første gang noen hadde gjort noe mot Guds vilje, og da kunne ikke A og E få bo i Edens hage
mer. De var ikke uskyldige lenger og de klarte ikke å stå foran Guds ansikt. (La E plukke en frukt ta en
bit og gi det til Adam som også spiser. Så går A og E triste bort. La treet stå igjen.)
Men Gud var også veldig trist, og han hadde en plan. Selv om menneskene gjorde masse dumme ting
og glemte Gud, så ville han prøve å få dem til å elske ham igjen, for Gud sluttet aldri å elske
menneskene.
Lenge etterpå var det et annet tre som ble veien tilbake til Gud. (Ta fram et barn og be barnet holde
armene rett ut. La de to ”trærne” stå ved siden av hverandre.)
Dette var korsets tre, der Jesus hang og gav sitt eget liv.
Han betalte prisen: han gjorde opp for alt det onde menneskene har gjort og kommer til å gjøre.

Når noe blir ødelagt, så må vi reparere det.
Veien mellom Gud og mennesker var ødelagt og Jesus reparerte den.
Pek på ”kunnskapens tre”: - Dette treet stengte veien for Gud og menneskene.
Pek på ”korsets tre”: - Dette treet åpnet veien for Gud og menneskene.
Da skjønner vi at korset er viktig. Korset er hellig. Og korset feirer vi i dag.
(La de to ”trærne” sette seg og la barna knele foran krusifikset på det lille bordet.) Vi ber en bønn:
”Takk for korset. Takk for at du gav ditt liv og åpnet veien tilbake til Gud, Jesus.” Vær i stillhet en liten
stund hvis det er mulig.
3. Sanger
Alle, alle vil vi ha med!
Her er mitt øre jeg fikk for å høre (Barnesalmeboka 171)
På Golgata stod det et kors (Barnesangboka 205).

4. Andre punkter som kan tas med
Barn er veldig glade i å feire med å gå i prosesjon. Kanskje alle kan gå i prosesjon noen runder i
lokalet der dere er. La et barn gå fremst å holde krusifikset. Kanskje noen vil holde Bibelen og ikonet
også. Syng ”På Golgata stod det et kors”, så mange ganger dere vil. Avslutt med å stå i en sirkel rundt
bordet igjen, og la barna plassere tingene de har båret.

5. Avslutning:
Vi står samlet og ber velsignelsen, og går rolig inn i kirken igjen.

