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Kristi Himmelfart – år A  
 

Tidsramme: 20-25 minutter 
 
 
 

Evangelium: Matt 28,16-20 På den tid dro de elleve disiplene til det fjellet i 

Galilea hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og idet de fikk øye på ham der, falt de 
ned for ham og hyldet ham. Noen var det allikevel som tvilte. Da gikk Jesus hen til 
dem og talte slik til dem: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Dra derfor ut og 
gjør alle folkeslag til disipler, ved å døpe dem til Faderens og Sønnens og Den 
Hellige Ånds navn, og ved å lære dem å overholde alt det jeg har befalt dere. Og selv 
er jeg med dere alle dager, frem til verdens ende.» 

 
Øvrige lesninger: Apg 1,1-11; Ef 1,17-23  
  

Refleksjon og hovedbudskap: Himmelfart betyr ikke at Jesus forlater 
disiplene og verden og etterlater dem allene. Derimot er det nødvendig 
for Ham å forlate den jordiske og historiske eksistens og dra til sin Far for 
å kunne være med alle menneskene til alle tider. Han har ”all makt i 
himmel og på jord” og er tilstedet på en universal og evig måte. 
Himmelfart er forutsetningen for å kunne si ”jeg er med dere alle dager, 
frem til verdens ende.”  
 
Til fordypning:  
 
Forberedelser (dette må læreren ha gjort i stand på forhånd): Klipp skyer 
av blå eller hvit papp. Lim på  bilder som viser vennskap, kjærlighet, 
forsoning, glede. Evt kan du skrive ordene på.  
 
 
1. Innledning/åpning 
Vi samles som vanlig rundt et lite bordalter som er dekket med hvit duk 
og lys ( i liturgisk farge), et krusifiks / ikon og  barnebibel. Et barn som 
hadde bursdag i forrige uke får lov å tenne lyset. Vi begynner med å 
gjøre korsets tegn. 
 Samtale: Spør barna ”Hvor er himmelen?”  (oppe)  ”Hvordan ser den 
ut?” (blå, skyer), (kanskje noen sier at det er stedet hvor Gud er). 
Hvordan kommer man dit? (fly, rakett). I dag er det Kristi 
Himmelfartsdagen og vi feirer at Jesus fòr opp til himmelen. Tror dere 
han brukte rakett? (Nei, det fantes ikke på den tiden). Kanskje han kunne 
fly? Det hele er ganske rart. Hvordan kan det det skjedd?  
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Men kanskje er himmelen ikke så langt unna? 
 
Jeg skal fortelle nå dere en historie som heter ”Hvor himmel og jorden 
møtes”.  
Det var en gang to munker som leste i en veldig gammel bok. Der sto det 
at det fantes et sted ved verdens ende, et sted hvor himmelen og jorden 
møtes. De bestemte seg for å lete etter dette stedet og at de ikke skulle 
gi opp før de hadde funnet det. De dro gjennom hele verden: Det var en 
lang og farlig reise og ofte var de sultne og tørste. Flere ganger var det 
like før de ville gi opp. Men så husket de at det sto i boken at det fantes 
en dør og man måtte bare banke på og så var man hos Gud. Helt til slutt 
kom de fram til den døren og skjelvende banket de på. Døren åpnet seg 
og hvor tror dere de var? Hjemme. De hadde kommet hjem, stedet de 
hadde forlatt så lenge siden. Stedet hvor himmelen og jorden møtes er 
det stedet hvor Gud har plassert oss. 
 
Denne historien sier at litt av himmelen er akkurat der vi bor. Har dere 
hørt at man sier: Jeg føler meg som i syvende himmel? Det betyr at alt er 
bra og at man er kjempeglad. Og når man er kjempeglad – da er 
himmelen her.  
 
Sang: Jeg er med dere alle dager 
 
2. Opplegg for formidling av bibelteksten: 
(Egner seg godt til bruk av flanellograf) 
Disiplene møtte Jesus mange ganger etter at han var stått opp fra de 
døde. Plutselig var han der – og plutselig var han borte igjen. Han var 
hos dem, allikevel var han som fra en annen verden. Og de visste at de 
en dag ikke ville kunne se ham mer. Jesus ville nemlig tilbake til sin Far i 
himmelen. Det hadde han sagt mange ganger. Den siste gangen han 
møtte disiplene hadde han sagt: Jeg skal nå gå til min Far i himmelen, 
men jeg etterlater dere ikke alene, jeg sender dere en hjelper, den Hl. 
Ånd. Han vil gjøre dere sterke og modige slik at dere kan fortelle hele 
verden om Guds rike. Og jeg vil være med dere alle dager. Og etter at 
Jesus har sagt dette, hadde disiplene inntrykk at Jesus ble løftet opp til 
himmelen. De kunne ikke se ham lenger, fordi en sky dekket over ham. 
De sto lenge og så opp i himmelen. Så gikk de tilbake til byen. 
 
Når Jesus sier: Jeg skal være med dere hele tiden OG han er i 
himmelen, da betyr det at himmelen er her. Gud er ikke i himmelen langt 
unna – han er i en himmel som er rett her: Når vi gjør Guds vilje er det et 
lite stykke himmel. For eksempel når mennesker hjelper hverandre, eller 
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når jeg sier unnskyld etter en krangel og blir venn igjen.  

 
Nå legger du skyene med bildene i midten: Les ordene / spør hva man 
kan se. Her er det små stykker av himmelen på jorden. 
 
 
3.Sangforslag: Jeg er med dere alle dager (Adoremus 184) 
 
4. Andre punkter som kan tas med: 
Lag mange små skyer og del ut til alle barn, slik at de kan ta med 
et ”stykke himmel”.  
 
 
5. Avslutning: Kjære Gud, vi takker deg for at Jesus er i himmelen og at 
han er nær oss. Gi oss et våken hjerte og åpne øyne slik at vi oppdager 
din himmel. Hjelp oss å leve slik Jesus har vist oss. Amen 
 
 


