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OPPLEGG FOR ORDETS LITURGI FOR BARN
1. SØNDAG I ADVENT –
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Evangelium
Matteus 24,37-44
På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Som det gikk i Noas dager, slik skal det gå
når Menneskesønnen kommer. Likesom de i tiden før storflommen spiste og drak
k, fant seg hustru og fant seg mann, like til den dag da Noa gikk inn i arken, og in
gen ante noe før flommen kom og tok dem alle - slik skal det også gå når Menne
skesønnen kommer. To menn kan være ute på marken, og den ene bli tatt med,
mens den andre står igjen; to kvinner kan være i ferd med å male korn, og den e
ne bli tatt med, mens den andre står tilbake. Så våk da! For dere vet ikke hva dag
deres herre kommer. Og husk på én ting: Dersom husbonden visste når på natte
n tyven kom, ville han våke, og ikke la tyven bryte inn i sitt hus. Vær derfor også d
ere på vakt! For Menneskesønnen kan komme i det øyeblikk dere minst venter d
et.»
Øvrige lesninger
Jesaja 2,1-5; Paulus' brev til romerne 13,11-14
Refleksjon og hovedbudskap
Advent: En tid for fred med hverandre, forventning og forberedelse.
Vi begynner et nytt kirkeår, og en tid med forventning og forberedelser. Livet er
som en pilegrimsreise, vi går mot målet, vi går Gud i møte. I dagens evangelium
ber Jesus oss være på vakt, for vi vet ikke når dagen kommer. I annen lesning
sier Paulus i sitt brev til Romerne ”tiden er inne til å våkne opp av søvnen”. De
som er forberedt på Jesu komme, skal få oppleve Guds herlighet. Som i Noas
dager: Gud så at menneskene var opptatt av alt annet, han lot floden skylle over
landet.
La oss også bruke denne adventstiden som en pilegrimsreise, til å forberede oss
på Jesu komme – både nå i tiden som lite barn, og en gang i fremtiden som
konge i universet. L a a d v e n t s t i d e n v æ r e e n tid til ettertanke og fred med
hverandre, en tid til å rydde bort noen av de verdslige tingene som preger
førjulstiden og heller gi mer rom for forberedelse til Herrens komme.
Vi ser at dagens evangelium inneholder noen «sterke scener» som kan virke
skremmende, nemlig beskrivelser av at bare noen blir tatt med når Jesus
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kommer tilbake. Dette er vanskelig å se for seg og akseptere, også for oss
voksne. Vi vet at opplevelsen av trygghet er spesielt viktig for barn, så det kan
være klokt å bare lese slutten av evangeliet, fra og med: «Så våk da! For dere vet
ikke hva dag deres herre kommer...»
Til fordypning
Den katolske kirkes katekisme om advent: § 524, §1095. Om liturgisk tid: § 1163
og utover.
Katolsk.no om det liturgiske året og adventstiden:
http://www.katolsk.no/praksis/syklus/artikler
Bønnebok for Den katolske kirke: adventsandakt og -meditasjon s. 98 og utover
Dette må du ha gjort klar på forhånd
Et bord med hvit duk. På bordet står det en stor og fin eske, gjerne en gaveeske,
og oppi der ligger det tre lilla lys og ett rosa lys til 3. søndag i advent (evt. bare fire
lilla lys), en lilla adventsløper/adventsduk, og en liten krybbe med halm i (men
uten Jesusbarn).
1. Innledning/åpning
Gjør korsets tegn og ønsk alle velkommen. B e barna legge merke til hva som
står på bordet, og undre dere i fellesskap over hvor alle de vanlige tingene er.
Fortell at det er en ny tid vi går inn i dag, en forberedelsestid. Spør: «Hva kaller vi
den?» La barna si sine egne tanker. Oppsummer deretter for dem ved å si at
tiden heter advent, og at det betyr komme. Vi venter på Herrens komme, både i
krybben og en gang i fremtiden som universets konge.
La så barna få være med på å åpne esken og pynte bordet med lilla løper,
adventskrans og den lille tomme krybben (fordi vi venter på det lille barnet som
skal ligge i krybben). Tenn det første lyset og syng første verset av «Tenn lys»,
«Nå tenner vi det første lys» eller «Nå tenner vi vår adventskrans.»
2. Opplegg for formidling av bibelteksten
Tegn kors på pannen, munnen og hjertet og si «Ære være deg Herre.» Les
deretter de siste linjene av evangeliet, fra «Så våk da!...»
Etter dette snakker du sammen med barna:
I dagens evangelium sier Jesus at vi skal våke og be. Han mener vi skal
forberede oss til at han en gang kommer tilbake. Vi skal alltid forberede oss på
det, og nå i adventstiden gjør vi det spesielt med å forberede oss til jul og
feiringen av Jesu fødsel.
Livet vårt og adventstiden kan på en måte være som en pilegrimsreise. Vet dere
hva en pilegrim og en pilegrimsreise er? En pilegrim er en person som foretar en
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helt spesiell reise. (Ordet pilegrim kommer av det latinske ordet peregrinus, som
betyr fremmed eller utenlandsk. I middelalderen fikk ordet betydning av en
person som reiser fra sted til sted. Reisen er en forberedelse til å nå et hellig
mål. Muslimene reiser til Mekka, vi kristne kan f.eks. reise til Roma eller
Jerusalem. Her i Norge kan man gå pilegrimsveien til Nidaros, Trondheim, hvor
Olav den hellige er begravet). Fra begynnelsen av var det vanlig å se på veien til
målet som en helt sentral del av pilegrimsferden. Man trosset farer og brukte lang
tid for å nå målet. Underveis brukte man tiden til å be, samle erfaringer og gjøre
opp for sine synder. I dag reiser vi gjerne på enklest mulig måte, som turister, og
veien er derfor ikke lenger en så viktig del av ferden.
Vi skal begynne på en reise i dag, og den slutter på julaften, når vi feirer at Jesus
ble født. Dere kjenner helt sikkert tradisjonen med adventskalender. Kanskje har
dere en adventskalender selv også. Jeg vil i tillegg til den adventskalenderen
dere åpner hver dag, anbefale at dere lager dere en liten adventskalender som
dere fyller inn noe hver dag. Hver dag, i 24 dager, skal vi alle gjøre små ting som
gjør hjertene våre klare til å ta imot Jesus. Det kan være å be en liten bønn, å
hjelpe noen, å være ekstra hyggelig og lignende. Lag så et lite merke (skriv ned,
klistre et klistremerke i en kalender eller noe lignende) for hver dag du gjør en
slik gjerning for å forberede deg på Jesu komme. Slik kan vi la adventstiden
virkelig være en tid hvor vi lever i fred med hverandre og går sammen mot jul og
Jesu komme. Det blir vår pilegrimsreise.
Til avslutning kan man synge Herren kommer eller man kan øve på Kom, konge
kom i morgenglans fra salmeboken.
Sangforslag
Nå tenner vi det første lys, nr. 234 i Adoremus (NUK, 2008)
Herren kommer, nr. 158 i Adoremus
Tenn lys, nr. 9 i Barnesalmeboka (Verbum forlag, 1999)
Nå tenner vi vår adventskrans, nr. 8 i Barnesalmeboka
Kom konge, kom i morgenglans, nr. 362 i Lov Herren (St. Olav forlag, 2000)
Andre punkter som kan tas med
NUKs og Caritas' adventsaksjon. Gå inn på www.nuk.no og www.caritas.no for mer
informasjon om årets prosjekt.
Avslutning
Vi holder hverandre i hendene og lederen ber: «Kjære Gud, takk for at vi får
komme sammen i kirken, sammen i forventning, og sammen i forberedelse til ditt
komme. Led våre tanker og vårt hjerte til deg, spesielt i denne adventstid. I
Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Amen.» Gå i fellesskap rolig
tilbake til kirken.
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Ressurser
•
Retningslinjer for Ordets liturgi for barn
(http://pastoral.no/public/141116Retningslinjer_OLFB.pdf)
•
Ark om fortellerteknikk
(http://pastoral.no/public/131116OmFortellerteknikk.pdf)
•
Liste over aktuelle sanger til tema (http://nuk.no/index.php?id=671 – scroll
ned på siden for å finne listen)
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