den katolske kirkes ressursbank
undervisningsopplegg

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

Evangelium: Joh 14,15-21 På den tid sa Jesus til sine disipler: «Dersom dere
virkelig holder av meg, da holder dere også mine bud. Og jeg vil be min Far, så skal
han gi dere en annen Talsmann, som skal være hos dere for alltid. Det er den
Sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, fordi den hverken ser eller kjenner ham.
Men dere kjenner ham, for han bor blant dere og lever i dere. Jeg lar dere ikke
farløse tilbake. Jeg kommer til dere igjen. Ennå en liten stund – så ser verden meg
ikke mer, men dere skal se meg, fordi jeg lever, og dere også skal leve. På den dag
skal dere forstå at jeg er i min Far, og at dere er i meg, og jeg i dere. Den som
kjenner mine bud og holder dem, han er den som har meg kjær. Og den som holder
av meg, ham skal min Far ha kjær. Og også jeg vil ha ham kjær og gi meg til kjenne
for ham.»

Øvrige lesninger: Apg 8,5-8.14-17; 1 Pet 3,15-18
Refleksjon og hovedbudskap:
Dagens evangelietekst er en av avskjedstalene til Jesus. Den finner sted etter hans
siste måltid som kalles Herrens nattverd og før hans lidelse. Talen forbereder
disiplene på det som skal skje Langfredag. Jesu formaner dem til å holde budene –
da vil fellesskapet mellom Jesus og disiplene bestå. Som hjelp lover Jesus dem at
han ikke skal la dem være farløse tilbake. Han lover Den Hellige Ånd, Talsmannen,
som skal ”ta over” etter Ham. Samtidig stadfestes den fullstendige enheten mellom
Far, Sønn og Hl. Ånd. Den som elsker Jesus, blir også elsket av Faren. Vi kan
dermed være helt trygge på Guds kjærlighet. For barna passer det best å fokusere
på det å ikke være foreldre- (far)løs og at det er noen som passer på meg og elsker
meg.

Til fordypning:
Forberedelser (dette må læreren ha gjort i stand på forhånd):
•
•

Lage en vindmølle: til det trenger du papir, knappenål og blomsterpinne: se
denne linken: http://evina.no/kurs/teknologi_og_design/content/vindmoller.pdf
Evt. kan man istedet bruke en fjær for å vise vinden som beveger fjæren.

Sett stolene i en halvsirkel rundt et lite bord dekket med hvit duk, en løper i den
liturgiske fargen hvit/gull og lys, Bibel og krusifiks.
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1. Innledning/åpning
Vi ønsker alle velkommen og gjør korsets tegn.Vi synger Han har den hele vide
verden i sin hånd (He’s got the whole world in His hand) (med bevegelser)
Vi begynner samtalen: Ble noen av dere levert i barnehagen eller på skolen i forrige
uke?
Hvem leverte dere?
Hva sier de vanligvis? Kanskje sier de: ”Jeg skal dra på jobb nå, ha en god dag. I
ettermiddag henter mamma eller pappa deg.” Og da kan det hende at du blir litt lei
deg fordi du vil gjerne være sammen med mamma eller pappa. Samtidig forstår du at
du ikke kan være med dem hele dagen.
Hva gjør du da? (Kanskje finner du en venn eller en voksen og dere finner noe å leke
med eller skoletimen begynner. Og de aller fleste har en fin dag med lek og venner.)
Og så gleder du deg sikkert også til du å se mamme eller pappa igjen.
Det samme er det med historien om Jesus vi skal høre i dag. Jesus måtte dra fra
disiplene fordi han skulle til sin far i Himmelen. Og han sa at disiplene måtte være
alene en stund og så skulle den Hl. Ånd komme og passe på dem. Så disiplene ble
først litt lei seg, men de visste hele tiden at Den Hl. Ånd skulle komme og passe på
dem og det gledet de seg til. Nå skal vi høre at Jesus forklarer disiplene sine hva de
skulle gjøre mens han var borte og at det ville komme noen som skulle passe på
dem.

2. Opplegg for formidling av bibelteksten:
Vi korser oss på panne, munn og hjerte (mens vi gjerne sier: tenke på Guds ord,
snakke om Guds ord og være glad i Guds ord). Vi leser Joh 14, 15-21 Bibelen eller
forteller:
Jesus sier til sine venner: Hvis dere virkelig elsker meg, så holder dere mine bud.
Dere skal elske Gud og hverandre. Og da vil jeg be min Far at Han skal sende dere
en som alltid skal være hos dere og hjelper dere. Han skal være i deres hjerter og
passer på dere, akkurat som en far passer på dere. Jeg må dra nå og dere må vente
en liten stund og dere kan ikke se meg mer. Men jeg lar dere ikke farløs tilbake. Dere
elsker meg, og jeg elsker dere og min Far elsker dere.
Hørte dere hva Jesus sa til disiplene sine at de skulle gjøre? ( Elske Gud og elske sin
neste.)
Sin neste betyr alle rundt oss, både de vi liker og de vi ikke liker. Det er ikke alltid så
lett. Derfor får vi hjelp av Gud. Den Hl. Ånd er alltid med oss, den bor i våre hjerter og
leder oss.
Ta fram vindmøllen (eller fjæren): vis hvordan den virker med å blåse på den.
Når vi blåser på vindmøllen går den rundt. Vi kan ikke se vinden som får den til å
dreie, men vi ser at den snurrer. Når det blåser ute og vi ser ut av vinduet, kan vi ikke
se vinden, men vi kan se at de store trærne beveger mye på seg. (reis deg opp og
lek at du er et tre som svaier i vinden) Hvis vi går ut kan vi også kjenne vinden mot
ansiktet, selv om vi ikke ser den. (lukk øynene og stryk hånden din mot kinnet ditt)
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Sånn er det også med den hellige ånd som Jesus sendte oss når han måtte dra fra
menneskene. Den hellige ånd er rundt oss hele tiden, vi kan ikke se den, men vi kan
se tegn til den. Den bor i hjertene våre og hjelper oss til å kjenne Guds kjærlighet og
hva som er rett og godt å gjøre. Når vi ble døpt mottok vi den hellige ånd på en
spesiell måte, den gir oss kraft og styrke til å leve somGuds barn, det er Guds gave
til oss.
Vinden kan være myk og varm mot huden, den kan være sterk og voldsom, slik er
det også med den hellige ånd. Vi kan ikke se den hellige ånd, men vi kan se hva den
hellige ånd gjør med menneskene rundt oss, når de er gode mot hverandre, velger å
snakke sant og ikke lyve, lar være å slå, eller stjele osv. Hvis du blåste all luften ut av
kroppen din; (trekk pusten dypt og blås ut)hva ville skje? Uten luft, uten å puste kan
vi ikke leve. Den hellige ånd er Guds pust i oss, den fyller oss med liv og gjør oss
sterke.
3. Sangforslag
Han har den hele vide verden, barnesalmeboka nr 90
Jeg er trygg hos deg, Barnesalmeboka nr 119
Ånden ser vi ikke, Adoremus.
Som vinden stryker mine kinn, barnesalmeboka nr 78

4. Andre punkter som kan taes med
•

Alle får lage hver sin vindmølle:
http://evina.no/kurs/teknologi_og_design/content/vindmoller.pdf
Kort beskrivelse: Klipp diagonalt halvveis inn mot midten fra hjørnene på et
kvadratisk stykke papir. Bøy annethvert hjørne inn mot midten av kvadratet og
lim dem fast. Lag hull i midten, enten ved å stikke en nål eller tegnestift
igjennom, eller klipp et lite hull og tre en spilttbinders gjennom. Fest
nålen/stiften/bindersen i en blomsterpinnne eller et sugerør.

•

Lage bevegelser til «Han har den hele vide verden»

•

Blindebukk: Barna går to og to sammen og holder hverandre i hendene. Den
ene lukker øyne / holder en hånd foran øynene, og den seende leder
den ”blinde”. De går forsiktig gjennom rommet og den seende forteller hva han
ser, hvor de går forbi, passer på at den ikke kommer bort i noe. Etter en stund
bytter vi.(Den Hellige Ånd leder og passer på oss – litt som det andre barnet
gjorde det)
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5. Avslutning: Vi ber: Jesus, vi takker deg for at du aldri lar oss være alene og at
du alltid passer på oss. I Faderens og Sønnens og Den Helliges Ånds navn. Amen

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)
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