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

 
 5. søndag i påsketiden år A  

 
 

Evangelium: Joh 14,1-12 På den tid sa Jesus til sine disipler: «La ikke angst og 

uro ta motet fra dere. Tro på Gud, og tro på meg! I min Fars hus er det mange 
boliger. Var det ikke så, hadde jeg sagt dere det. Jeg går jo dit for å gjøre plass i 
stand for dere. Og når jeg er gått hen og har gjort alt i stand, kommer jeg tilbake og 
tar dere med meg, for at også dere skal være der hvor jeg er. Og dit jeg går, kjenner 
dere veien.» Thomas sier til ham: «Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan 
skal vi da kunne vite veien?» Jesus svarer: «Jeg er veien, sannheten og livet. 
Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Kjenner dere meg, skal dere også 
lære å kjenne min Far. Dere kjenner ham jo alt, og har sett ham.» 

Filip sier: «Herre, la oss få se Faderen, så er det nok for oss!» Jesus svarer: «Så 
lenge har jeg vært hos dere, Filip, og enda kjenner du meg ikke? Den som har sett 
meg, har sett Faderen. Hvordan kan du si: 'La oss få se Faderen?' Tror du da ikke at 
jeg er i Faderen, og Faderen i meg? Det jeg sier dere, er ikke noe jeg har fra meg 
selv; det er Faderen som bor i meg, som utfører sitt verk. Tro meg når jeg sier at jeg 
er i Faderen og Faderen i meg. Eller, om ikke annet, tro gjerningene selv! Og sann 
mine ord: Den som tror på meg, skal selv få gjøre de verk jeg gjør, ja større verk 
enda: for jeg går til Faderen.» 

 
Øvrige lesninger: Apg 6,1-7; 1 Pet 2,4-9  
  

Refleksjon og hovedbudskap:  
 
I forhold til kirkeåret og dagens tekst, går vi mot Kristi Himmelfarts dag. Teksten sier 
noe om at det nærmer seg tiden for at Jesus skal ta avskjed med vennene sine og 
han vil forberede dem på det. Han vil sette mot i dem og forklarer hvorfor han fysisk 
skal skilles fra dem (for å gjøre plass i stand for dere). Han møter spørsmålet fra 
apostelen Thomas med de velkjente og viktige ordene: ”Jeg er veien, sannheten og 
livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg”. Disse ordene kan vi prøve å 
lære barna utenat i dag (gjennom å si dem og å synge dem). Jesus sier også noe 
viktig i dagens tekst om enheten mellom seg og Faderen. Jesus er Guds Sønn. Han 
kommer fra Gud, ble sendt fra Gud til jorden som et menneske uten å gi avkall på sin 
guddommelighet, og han vender tilbake til Gud for å gjøre alt klart før han igjen skal 
komme tilbake fra Gud Faderen for å føre oss til Gud. 
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Til fordypning:  
Katolsk katekisme om Kristi himmelfart: kkk 659-64 

 
Forberedelser (dette må læreren ha gjort i stand på forhånd):  
evt flanellograf: Jesus og disiplene 
tegnesaker: 
-kopiere opp ark med «Jeg er veien, sannheten og livet» som barna kan få tegne 
rundt. 
-kopiere opp tre forskjellige bunker: et med veien, ett med sannheten og et med 
livet.  
Vi setter stolene i en halvsirkel rundt et lite bord dekket med hvit duk, løper i den 
liturgiske fargen hvit/gull og lys, Bibel og krusifiks/ikon. 
 

Innledning/åpning 
Vi ønsker alle velkommen og gjør korsets tegn. Vi tenner lys og synger sammen Jeg 
er trygg hos deg eller Alle, alle vil vi ha med. 
Leder: I dag skal vi lese og lære et bibelvers utenat. Det betyr at vi kan lære ordet slik 
at vi alltid husker det. Det er noe Jesus sa om seg selv, og som kan hjelpe oss å tro 
på Gud.  
Før vi leser, synger vi et kort Hallelujavers, og korser oss på panne, munn og hjerte. 
Vi leser første halvdel av dagens tekst. 
Slik lyder Herrens ord 

Lovet være du Kristus. 
 
2. Opplegg for formidling av bibelteksten: 
 
Hva hørte vi i teksten i dag? 
Jesus snakker om at disiplene ikke må være redde.  
Han forteller at han snart skal dra bort og hjem til sin far. Hvem er Jesus sin far? 
(Gud i himmelen) 
Og så sier han at det er plass til alle hjemme hos Gud, og at Jesus skal komme og 
hente alle hjem til seg. Jesus sier: Dit jeg går kjenner dere veien. 
Men disiplene svarer: Vi vet ikke hvor du går hen, hvordan kan vi vite veien?» 
Og da svarer Jesus noe veldig rart: Han sier: 
 
 ”Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom 
meg»  
 
Hva tror dere det betyr? 
Disiplene sier at de ikke vet veien Jesus går, så sier han at han er veien.  
Noen spørsmål man kan drøfte rundt: 
Er Jesus en vei vi kan gå på? 
Hva brukes veier til ? (komme seg til et sted, nå et mål)  
Hva kan det bety  at Jesus er veien? ( ikke en av mange veier, men den eneste 
veien)  
Hvor er Jesus veien til ? (Til Gud)  
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Jesus sier at han er veien, sannheten og livet. 
Hva er sannhet? ( La barna forklare ut fra det de kjenner: å snakke sant, ikke løgn, 
det som er rett…)  Jesus er sannheten…. (la det henge i luften) 
 
Og så sier han at han er livet (Barnas tanker og dine: livet vårt kommer fra 
Jesus/Gud (han har skapt oss) og det er bare pga ham at vi lever. Det er han som er 
det viktigste i livet.  

 
Si minneordet et par ganger sammen. Kanskje barna har lyst til å si det høyt for 
hverandre?  
 
Det er også fint å lære dem sangen: Herre, til hvem skal vi gå? (Finnes på NUKs 
gratis barnecd) 
Versene kan gjerne synges av deg som leder. Prøv å lære barna refrenget. 

 
 
3. Sangforslag: 
- Herre, til hvem skal vi gå? (nr 154 i Adoremus) 
- Jeg er trygg hos deg. (nr 186 i Adoremus) 
- Alle, alle vil vi ha med til Himmelen 
 
4. Andre punkter som kan tas med: 
Tegne og skrive: Vis og forklar de forskjellige mulighetene før du setter barna i gang:  

• Legg fram tre bunker med ord: veien, sannheten og livet. La barna få velge det 
ordet de har lyst til å tegne til/skrive av. 

• For de små: tegner og fargelegger rundt ordet de valgte, eller fargelegge bildet 
av Jesus nedenfor. 

• For de større barna:  De som vil kan skrive ordene selv på et eget ark eller 
skrive hele bibelverset selv: ha klar kopierte ark som de kan se etter. 

 

5. Avslutning: 
Avslutt med å stå i sirkel og be en bønn sammen og velsignelsen. Repeter gjerne 
dagens minneord til slutt i fellesskap før dere går 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) 

• 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 

mailto:nuk@nuk.no
http://litcom.net.au/documents/childrensliturgy/index.php
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http://www.kidssundayschool.com/tinymce/filemanager/files/preschool/coloringpages/jesusandhisdisciples01.pdf

