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

 
søndag i påsketiden år C – Miskunns-søndagen 

 
Evangelium: Joh 20,19-31 Om aftenen samme dag, den første dag i uken, hadde disiplene stengt 
dørene der hvor de holdt til, av frykt for jødene. Da trådte Jesus inn i kretsen og sa: «Fred være 
med dere!» Og i det samme viste han dem sine hender og sin side. Ved synet av Herren ble 
disiplene inderlig glade. Atter sa da Jesus til dem: «Fred være med dere. Som Faderen har sendt 
meg, sender jeg dere.» Som han sa dette, åndet han på dem, og la til: «Motta Den Hellige Ånd. 
Om dere tilgir noen deres synder, er de tilgitt. Om dere holder syndene fast for noen, er de 
fastholdt.» Thomas (også kalt Didymos), en av de tolv, hadde ikke vært sammen med dem da 
Jesus kom. Da nå de andre disiplene fortalte ham at de hadde sett Herren, svarte han dem: «Får 
jeg ikke se merkene etter naglene i hans hender og legge min finger i dem, og får jeg ikke legge 
hånden i hans side – da kan jeg umulig tro det.» Åtte dager etter var disiplene atter sammen 
innendørs, og Thomas var til stede. Dørene var stengt, men Jesus kommer og trer inn i kretsen, og 
sier: «Fred være med dere.» Og så sier han til Thomas: «Kom hit med din finger, her er mine 
hender, se selv; kom hit med din hånd, og legg den i min side. Og vær ikke lenger vantro, men 
troende.» Da utbrøt Thomas: «Min Herre og min Gud!» Jesus sier: «Ja, nå tror du, fordi du fikk se; 
salige er de som kommer til troen uten å se.» Også mange andre jærtegn gjorde Jesus for sine 
disiplers øyne, ting som ikke er nevnt i denne bok. Men det som her er fortalt, er skrevet ned for at 
dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og så ved troen eie livet i hans navn. 

Øvrige lesninger: Apg 5,12-16; Åp 1,9-11a.12-13.17-19 
 

Refleksjon og hovedbudskap 
Vi fortsetter å glede oss over Jesu oppstandelse fra påskemorgen, og i dag skal vi glede oss 
sammen med apostlene når de fikk møte ham igjen. Teksten i dag handler om hvorfor vi tror på 
Jesus og forskjellen på å se og tro slik apostlene gjorde og oss som ikke ser, men tror. 
Den 22. februar 1931, mens hun var stasjonert i et kloster i Plock, mottok hun en visjon hvor Jesus 
Kristus viste seg for henne og ba om at det måtte innføres en spesiell feiring av Den guddommelige 
barmhjertighet på søndag etter påske, og at hun skulle spre dette budskapet i hele verden. 
Faustina så et bilde av Kristus kledd i hvitt og med røde og lyse stråler som stråler ut fra 
hjerteregionen (de symboliserer blodet og vannet som fløt fra hans side); den ene hånden er hevet 
til velsignelse og med den andre berører han sitt hjerte. 

 

Fordypning for læreren: 
Katolsk.no: Om den hellige Faustyna Kowalska (1905-1938), og meir om bakgrunnen for denne 
søndagen.     http://www.katolsk.no/biografier/historisk/fkowalsk 

 
Forberedelser: 
0) Bilder av påskens hendelser: korsfestelsen og oppstandelsen: gjerne flanellograf 
-Ta med et bilde av Jesu hellige hjerte med teksten: «Jesus jeg stoler på deg» 

 
Sette stolene i en halvsirkel rundt et lite bord med hvit duk og hvit/gull løper, lys, ikon og gjerne 
blomster for å feire oppstandelsen 

 

Innledning 
Vi ønsker alle velkommen og gjør korsets tegn. Vi fortsetter påskefesten og synger Deg være ære 
mens vi tenner lysene. Vi gjenforteller påskens to store hendelser: korsfestelsen og oppstandelsen, 
gjerne ved hjelp av bilder/flanellograf/tegninger. 
Vi forteller at vi i dag skal få høre hvordan disiplene fikk møte Jesus første gang etter at han hadde 

http://www.katolsk.no/biografier/historisk/fkowalsk
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stått opp. 
Vi synger et hallelujavers og korser oss på panne, munn og hjerte (mens vi sier henholdsvis «tenke 
på», «snakke om» og «være glad i Guds ord»), 
Vi gjenforteller evangeliet: 
 

Opplegg for formidling av bibelteksten 
 

Teksten egner seg godt til drama/flanellograf mens du gjenforteller: Her er teksten delt opp i bolker: 

- Om aftenen samme dag, den første dag i uken, hadde disiplene stengt dørene 
der hvor de holdt til, av frykt for jødene. Da trådte Jesus inn i kretsen og sa: «Fred være 
med dere!» Og i det samme viste han dem sine hender og sin side. Ved synet av Herren 
ble disiplene inderlig glade. 

- Atter sa da Jesus til dem: «Fred være med dere. Som Faderen har sendt meg, 
sender jeg dere.» Som han sa dette, åndet han på dem, og la til: «Motta Den Hellige Ånd. 
Om dere tilgir noen deres synder, er de tilgitt. Om dere holder syndene fast for noen, er de 
fastholdt.» 

- Thomas (også kalt Didymos), en av de tolv, hadde ikke vært sammen med dem da 
Jesus  kom. Da nå de andre disiplene fortalte ham at de hadde sett Herren, svarte han 
dem: «Får jeg ikke se merkene etter naglene i hans hender og legge min finger i dem, og 
får jeg ikke legge hånden i hans side – da kan jeg umulig tro det.» 

- Åtte dager etter var disiplene atter sammen innendørs, og Thomas var til stede. 
Dørene var stengt, men Jesus kommer og trer inn i kretsen, og sier: «Fred være med 
dere.» Og så sier han til Thomas: «Kom hit med din finger, her er mine hender, se selv; 
kom hit med din hånd, og legg den i min side. Og vær ikke lenger vantro, men troende.» 
Da utbrøt Thomas: «Min Herre og min Gud!» Jesus sier: «Ja, nå tror du, fordi du fikk se; 
salige er de som kommer til troen uten å se.» 

- Også mange andre jærtegn gjorde Jesus for sine disiplers øyne, ting som ikke er 
nevnt i denne bok. Men det som her er fortalt, er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er 
Messias, Guds Sønn, og så ved troen eie livet i hans navn. 

-  
 

Samtale/refleksjon: 
Vi kan også sammen gå inn i rollen som apostlene og leve oss sammen inn i situasjonen deres der 
de holdt seg innestengt fordi de var redde. Hvordan føler de seg? Så kommer Jesus plutselig. 
Hvordan reagerer vi da? La forskjellige barn komme til orde. 
 

 

La oss sammen forestille oss hvordan det er å være Thomas som ikke var til stede denne gangen. 
Hva ville dere tenkt om dere var Thomas og de andre forteller at de har sett Jesus? Hva ville dere 
sagt til Jesus om du var Thomas som endelig fikk møte ham? 

 

 

Samtale med barna om hvordan de synes det er å tro på Jesus, som de ikke kan se. Er det 
vanskelig? Har vi noe som kan hjelpe oss til å tro på Jesus når vi ikke kan se ham? (Bibelen, 
Kirken, bønnene, sakramentene, andre kristne) Hva sier teksten vår om hvorfor historiene om 
Jesus er skrevet ned? (Hjelpe oss til å tro på Jesus som Guds Sønn) 
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• Sang 
Deg være ære 
Min fred jeg gir deg (My peace I leave you) Taize 
På Golgata stod det et kors 

 
På Golgata stod det et kors 
Jesus hang på det korset 
I hagen lå det en grav 
Jesus lå i den graven 
%Men korset er tomt 
graven er tom 
Jesus stod opp og han lever!% 

 

 

• Andre punkter som kan tas med: 
Det er miskunns-søndagen: Kanskje man kan ha med bildet av Jesus som også har teksten «Jesus 
jeg stoler på deg» og det kan passe å lære barna denne bønnen. 
 
Kan også snakke sammen om Jesus- bønnen: ”Herre, Jesus, Kristus, Guds Sønn, miskunne deg 
over, meg, en synder” 
Når vi ber den så sier vi tydelig hvem Jesus er, og sånn hjelper den oss til å tro på Jesus som 
Guds Sønn. Samtidig sier den noe om hvem vi er: Syndere som også er svake og trenger Guds 
miskunn, dvs. hans hjelp og tilgivelse. 

 
 

Barna kan få skrive ned disse bønnene på et kort til å ta med seg hjem. 
 

 

• Avslutning 
Vi avslutter med å be velsignelsen sammen, og går stille tilbake til 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) 
• Liste over aktuelle sanger til tema (vedlagt i permen og på nuk.no: BARN) 
• NUKs barnesang-cd med mange av de mest brukte barnesangene, kan 

bestilles gratis hos NUK. (nuk@nuk.no: BARN) 

6.  Nettressurser: 

http://litcom.net.au/documents/childrensliturgy/index.php(retningslinjer og 

ressurser fra OLFB i Australia) 
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