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Opplegg for Ordets liturgi for barn
Tidsramme: 20-25 minutter
3. søndag i fastetiden år A

Evangelium: Joh 4,5-42 (kortere: Joh 4,5-15.19b-26.39a.40-42) På den tid kom Jesus til
en by i Samaria som heter Sykar, i nærheten av det jordstykket som Jakob gav sin sønn Josef,
og hvor også Jakobs brønn var. Trett av vandringen satte Jesus seg ved brønnen. Det var ved
middagstid. En samaritankvinne kommer for å øse opp vann; og Jesus sier til henne: «Gi meg
litt å drikke.» Hans disipler var gått inn til byen for å kjøpe mat. Samaritankvinnen svarer:
«Hva? Du som er jøde, ber du meg, en samaritankvinne, om noe å drikke?» (Jødene har
nemlig ikke noe samkvem med samaritaner.) Jesus svarte henne: «Dersom du kjente Guds
gave, og dersom du visste hvem det er som ber deg om vann, – da ville det være du som bad
ham; og han skulle gi deg vann fra levende kilder.» Hun sier: «Herre, ikke har du noe å øse
med, og brønnen er dyp; hvor vil du så få kildevann fra? Du er vel ikke større enn vår far,
Jakob, han som gav oss brønnen? Selv drakk han av den, og det samme gjorde sønnene hans
og kveget?» Jesus svarte: «Hver eneste én av dem som drikker av vannet her, blir tørst igjen;
men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, han kommer aldri i evighet til å tørste mer.
For det vann jeg vil gi ham, det skal velle frem i hans indre som en evig livgivende kilde.»
Kvinnen sier da til ham: «Herre, gi meg da dette vannet, så jeg ikke blir tørst mer og kan slippe
å komme hit for å øse opp.» Han svarer: «Gå og hent din mann, og kom så tilbake hit.»
Kvinnen svarte: «Jeg har ikke noen mann.» Jesus sier til henne: «At du ikke har noen mann,
det har du rett i, for fem menn har du hatt, og han du lever med nå, er ikke din mann; der talte
du sant.» Kvinnen sier til ham: «Å Herre, jeg ser at du er en profet! – Våre fedre tilbad Gud på
fjellet der; men dere sier at Jerusalem er det stedet hvor man skal tilbe?» Jesus sier: «Tro du
meg, kvinne; det kommer en tid da det hverken er på fjellet eller i Jerusalem at dere skal tilbe
Faderen. Dere tilber det dere ikke kjenner; vi tilber det vi kjenner; for det er fra jødene at
frelsen kommer. Men den time skal komme, ja, den er alt inne, da de sanne tilbedere skal tilbe
Faderen i ånd og sannhet. For slike tilbedere er det Faderen vil ha. Gud er ånd, og de som
tilber, må gjøre det i ånd og sannhet.» Kvinnen sier til ham: «Jeg vet at Messias skal komme.
(Messias, det vil si Kristus.) Når han kommer, skal han forklare oss alt.» Jesus sier da til
henne: «Det er meg – jeg som taler med deg.» I det samme kom hans disipler tilbake. De
undret seg over at han talte med en kvinne; allikevel var det ingen som spurte hva han ville
henne eller hvorfor han talte med henne. Men kvinnen lot vannkrukken stå og gikk inn til byen,
og sa til folk: «Kom og se en mann som har fortalt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke
være Messias?» Folk drog da ut av byen og kom bortover mot ham. I mellomtiden nødet
disiplene ham og sa: «Rabbi, få deg noe å spise!» Men han svarte dem: «Jeg har mat å spise
som dere ikke vet om». Disiplene sa da til hverandre: «Kanskje noen har bragt ham mat?»
Men Jesus sier til dem: «Min mat, det er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og utføre hans
verk. Er det ikke så dere sier: 'Ennå fire måneder, så er høsttiden inne'? Men da sier jeg dere:
Løft blikket og se utover markene – se, de står alt hvite, ferdige til å høstes! Så er den som
høster, alt i ferd med å få sin lønn, han samler grøde inn til det evige liv, og slik kan den som
sår, glede seg med den som høster. For så vidt sier ordtaket sant, når det heter at 'én sår, en
annen høster': Jeg har sendt dere ut for å høste hva dere ikke har hatt noe arbeid med; andre
har gjort arbeidet, og dere overtar etter dem.» Mange av samaritanene der fra byen var
kommet til tro på ham på grunn av det kvinnen hadde sagt, da hun erklærte at han hadde
fortalt henne alt hun hadde gjort. Og da de nå kom hen til ham, bad de ham bli over hos dem.
Så ble han der i to dager. Enda mange flere kom til tro på ham etter å ha hørt ham selv tale; og
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de sa til kvinnen: «Nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa, nå har vi selv hørt ham og
forstått at han virkelig er verdens Frelser.»

Øvrige lesninger: 2 Mos 17,3-7;Rom 5,1-2.5-8
Refleksjon og hovedbudskap:
Jesus snakker om vann i overført betydning. Det vannet som Jesus var på jakt etter var ikke
vanlig vann, men det glade budskap som gir næring for vår tro: Gud elsker oss uten forbehold
med alle våre svake sider, for ham er alle mennesker uendelig verdifulle, uansett hvilket
folkeslag vi tilhører, uansett hvem vi er og hva vi har gjort. Han gir oss åndelig føde, det sanne
livets vann og brød som nærer vår tro, øker vårt håp og styrker vår kjærlighet. Jesus
aksepterer oss akkurat som vi er, vi behøver bare å åpne oss, lytte til det han vil si oss og ta
imot den åndelige føde.

Til fordypning:
Fasteandaktene i Den katolske bønnebok
Forberedelser (dette må læreren ha gjort i stand på forhånd):
Vi setter stolene i en halvsirkel rundt et lite bord dekket med hvit duk, fiolett duk og lys,
Fastebord og en skål som kan brukes til å lage en innsjø i sanden/ørkenen. En bøtte med vann
og mange små glass. (se 1.søndag i fastetiden for mer informasjon om fastebordet)
OBS: Det er også et opplegg for faste i år C (se opplegg og vedlegg på katekese.no under år
C) der man lager en fastevei med steiner. Noen menigheter velger å bruke dette hvert år, og
har fasteveien liggende ferdig opptegnet på pappark.

1. Innledning/åpning
Vi ønsker alle velkommen og gjør korsets tegn. Bibelen ligger fremme og et lys er tent, duken
er fiolett.Vi minner om at fiolett er fastetidens farge, og at fasten er påskens forberedelsestid.
Sang; “Vi tar hverandres hender….” (Barnesalmeboka, nr 192)
“Her er mitt øre jeg fikk for å høre…..” (Barnesalmeboka, nr 171)

2. Opplegg for formidling av bibelteksten:
Vi tegner kors på panne, munn og hjerte mens barna sier henholdsvis: "tenke og forstå"
(pannen) , "fortelle andre" (munnen)og "gjemme det i hjertet" (hjertet). De første gangene dette
gjøres forklares dette, siden av og til.
Gjenfortell kort historien om kvinnen ved brønnen. (Dagens evangelium er langt, ta bare med
hovedpunkter.) Bruk eventuelt flanellograf.
Tema: VANN.
I Norge har vi mye vann. Det regner ganske mye, og vannet strømmer ned, og fyller innsjøer
og elver og bekker før det renner ut i havet.
I mange andre land er det ikke sånn. I Samaria, der Jesus gikk omkring i dagens historie, er
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det mye ørken og veldig tørt. Der måtte man grave dype brønner langt ned i bakken for å finne
vann. Ofte måtte man gå langt for å komme til brønnen og man måtte bære alt vannet hjem.
Det fantes ikke biler til å kjøre vannet hjem med!
Alle må ha vann for å leve, hver dag. Vi bruker vann til alt mulig, til å vaske oss selv, klærne
våre, husene våre, tallerkener, gryter og alt mulig. Uten vann kan vi ikke klare oss lenge. Derfor
er vann egentlig en stor skatt, noe av det viktigste vi har.
Jesus brukte ofte fortellinger for å si oss noe viktig. Han snakker om vann, men han mener ikke
vanlig vann, men noe som er like viktig. Akkurat som vi trenger å drikke vann for å kunne leve,
trenger vi å høre Guds ord for at vi skal tro på Gud. Når vi tror på ham slik som kvinnen i
brønnen til slutt gjorde, blir vi glade og fulle av håp. Da vet vi at Gud er glad i oss uansett hvem
vi er og uansett om vi noen ganger gjør dumme ting.

3. Sangforslag:
"Jeg er livets brød" (spes. Andre vers: Jeg er det levende vann.)

4. Andre punkter som kan tas med:
Fastebord: barna hjelper til med å fylle "innsjøen" med vann fra bøtten.
Eventuelt kan man ta med en mugge med vann og noen drikkebeger og la barna drikke
vannet, man kan ha med bilder fra barnedåp snakke om vannet i døpefonten, snakke om bruk
av vievann i kirken, sende rundt en skål med vievann og lære barna å dyppe hånden og gjøre
korstegn, osv.
Caritas fasteaksjon: fortell om årets fasteaksjon, fastebøsser.

5. Avslutning:
Gud, hjelp oss å lytte til ditt ord og ta imot det levende vannet du vil gi oss, så vi kan tro på
deg. Amen.
Vi avslutter med korsets tegn, rydder opp og går tilbake til kirken. En voksen går først
for å se til at barna går rolig inn i kirken.

Ressurser:
•
•
•
•
•
•
•

Retningslinjer for Ordets liturgi for barn (vedlagt i permen og på katekese.no)
Ark om fortellerteknikk (vedlagt i permen og på katekese.no)
Ark om flanellograf (vedlagt i permen og på katekese.no)
Ark om forslag til aktiviteter til tema (vedlagt i permen og på katekese.no)
Liste over aktuelle sanger til tema (vedlagt i permen og på katekese.no)
NUKs barnesang-cd med mange av de mest brukte barnesangene, kan bestilles gratis
hos NUK. (nuk@nuk.no)
Nettressurser: http://litcom.net.au/documents/childrensliturgy/index.php

