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Hill deg, Maria 

 

TROSMÅL Elevene ønsker å be til Jomfru Maria som Guds mor, Kirkens mor og alle 
menneskers mor. 

KUNNSKAPSMÅL Elevene kjenner til det bibelske utgangspunktet for bønnen Hill deg, Maria. 

EVNEMÅL Elevene kan Hill deg, Maria utenat 

 

METODER Fortelling, høytlesning, repetisjonsøvelser, arbeid to-og-to. 

HJELPEMIDLER Undervisningsrommet, prosjektør, bibelen, prosjektør, kopier med bønnen, 
erteposer, helgenbilder med Maria (hvis du får bestilt inn dette), skriv en liten 
personlig hilsen fra deg til hver enkelt av elevene på baksiden av 
helgenbildene. (Skriv et kort, hyggelig budskap på baksiden av kortet, stilet til 
hver enkelt elev med dennes navn.) [Undervisningsheftet «Gud kaller meg».] 

BØNN Korstegnet. Fader vår. Hill deg, Maria. 

 
 
 

Katekesens forløp 
 

Trinn:  2. klasse 
Tid: 45 min. 
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INNLEDNING 
(10 Min.) 

Hilse på alle.   
 
- Bønn:  
Gjør korsets tegn. I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Bønn.  
 
- Innlede tema: 
Fortell: Nå har vi innledningsvis denne timen blant annet bedt bønnen Hill 
deg, Maria. Dette er en veldig sentral og viktig bønn i Den katolske kirken over 
hele verden. Sammen med Fader vår og Ære være, er dette en bønn som alle 
katolikker kan utenat. I dag skal vi også øve på å lære denne bønnen uten at, 
hver og en av dere her i denne klassen.  
 
Noen av dere kan kanskje denne bønnen utenat allerede fra før, mens noen 
her kan den kanskje «ganske godt» utenat, mens noen av dere kanskje ikke 
har begynt å øve på den ennå. Men alt sammen er helt fint; for denne timen 
skal vi trene masse på denne bønnen ved å gjenta den mange ganger både 
sammen i gruppa og mens dere sitter sammen to og to. 
 
Grunnen til at det er veldig lurt at alle katolikker lærer seg Hill deg, Maria 
utenat, er at da kan man når som helt be denne bønnen. Da slikker vi å tenke 
så mye på hva vi skal si når vi ber, og slipper å huske på å ha med oss en 
bønnebok overalt. Ofte har man glemt å ta med bønnebok på innerlommen, 
og da er det godt at vi har noen bønner i hodet som vi bare kan ta frem når 
som helst når vi trenger det. Så slike ting som vi lærer oss utenat, er smart og 
nyttig for hele livet vårt.  

 

UTDYPING 
(15 min.) 

Fortell: Vår bønn Hill deg, Maria bygger det som engelen Gabriel sa til Maria, 
da Gud sendte ham til henne i Nasaret for å spørre henne om hun ville bli 
mammaen til Guds sønn, Jesus. Da hilste engelen Maria på denne måten som 
vi begynner bønnen. Nå skal vi lese om denne hendelsen i bibelen. 
 
[Ta frem bibelen og vis den frem til barna. Les høyt Luk. 1,26-42. Vis samtidig 
frem et kunstbilde av bebudelsen på prosjektør.] 
 
Les deg opp på forhånd om Hill deg, Maria-bønnen, og lag deg selv et lite 
manus som du kan snakke ut ifra i timen. Fokuser spesielt på hvordan Hill deg, 
Maria-bønnen uttrykker vår tro på det at jomfru Maria er åndelig mor for 
både alle katolikker og for alle mennesker på jorden som er av god vilje.  
 
Når man sier et menneske er av god vilje, betyr det først og fremst at han eller 
hun er åpen for å ta imot Den Hellige Ånd og la ham få virke i livet sitt. Mange 
misforstår dette litt, og tror at et menneske av god vilje er en som gjerne 
ønsker å være snill mot noen andre mennesker. Og dette stemmer for så vidt 
til en viss grad, men først og fremst er et menneske av god vilje en som elsker 
Gud høyere enn alt og alle, og legger hele sitt liv i Guds hender og lar ham få 
førsteplassen i hjertet sitt. Og den som elsker Gud slik, høyere enn alt, vil også 
kunne møte andre mennesker med godhet og kjærlighet. For Gud elsker alle 
mennesker uendelig høyt, og det er med den samme kjærligheten han vil at vi 
som elsker ham, også skal møte andre mennesker.  
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Når vi tar imot Den Hellige Ånd i vårt liv, og lar ham få ta bolig i oss – da blir vi 
selv Den Hellige Ånds tempel. Da kan Gud virke gjennom oss i verden – vi blir 
hans kropp; hans armer og ben. Og slik kan vi bruke kroppen vår og oss selv til 
å utøve Guds kjærlighet og bringe den videre til andre mennesker. 
 
Da Maria sa «ja» til engelen, tok hun imot Den Hellige Ånd i sitt liv [på tross av 
at Den Hellige Ånd ennå ikke var blitt sendt fra himmelen]. Hun elsket Gud 
høyere enn alt, og la hele sitt liv i hans hender. Gud ville sende sin sønn til 
verden og Maria tok på seg oppgaven med å bære ham frem, føde ham, bli 
hans mor og å være helt nær da han ble korsfestet og døde. Hill deg, Maria – 
bønnen, viser og lærer oss alle om hvordan Maria elsket Gud aller høyest av 
alt, og hvordan vi også kan gjøre dette, slik som jomfru Maria.  

 

ELEVOPPGAVER 
(10 min.) 
 
 

Slå opp teksten til Hill deg, Maria på prosjektør, og les gjennom høyt og 
langsomt tre ganger i kor sammen med elevene. Deretter slår du av 
prosjektøren og deler ut bønnen på kopi til elevene.  
 
Sett elevene til å jobbe to-og-to, og del ut en ertepose til hvert av parene. 
Elevene skal nå fremsi bønnen annen hver gang. Den som har erteposen, skal 
fremsi bønnen. Kopien med teksten skal vendes nedover, og hvis en elev 
snubler eller står fast i teksten er det den andre eleven som skal hjelper videre 
med stikkord.  
 
Øvelsen repeteres flere ganger etter hverandre.  
 
Hvis dere har tid til overs i denne undervisningstimen kan elevene jobbe 
individuelt med oppgavene s. 20 – 23 i undervisningsheftet «Gud kaller meg». 
Gå rundt og høre om noen av barna trenger noe hjelp.  

 
 

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

Stå i en ring sammen og fremsi Hill deg, Maria i kor. Del ut helgenbildene av 
Jomfru Maria der du har skrevet en liten hilsen fra deg til hver og en. Hvis du 
ikke har fått tak i slike helgenkort på forhånd (f. eks fra St Olav Bokhandel), så 
kan du benytte deg av en annen type kort som har et egent motiv for 
katekesetimen 

BØNN 

/AVSLUTNING 
Avslutningsvis kan dere gjøre korsets tegn og be en Fader vår. 

 


