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Opplegg for Ordets liturgi for barn
Tidsramme: 20-25 minutter
Herrens fremstilling i tempelet år A
Evangelium Luk 2,22–40 (kortere form: 2,22–32 Da den tiden som Moseloven foreskriver for en
renselse, var over, tok Maria og Josef Jesus med opp til Jerusalem for å fremstille ham for Herren, i
overensstemmelse med Herrens lov, der det heter: «Enhver førstefødt av mannkjønn skal være viet
Herren,» – og for å ofre «et par turtelduer eller to dueunger», slik som Herrens lov sier.
Nå var der i Jerusalem en rettskaffen og gudfryktig mann ved navn Simeon. Han ventet på Israels
trøst, og Den Hellige Ånd var over ham. Ja, Den Hellige Ånd hadde latt ham vite at han ikke skulle dø
før han hadde sett Herrens Salvede. Drevet av Ånden kom han nå til templet. Og idet foreldrene førte
barnet inn for å utføre det som Loven påbød, tok han det i sine armer, priste Gud og sa: «Nå, Herre,
kan du la din tjener fare i fred, for ditt løfte er oppfylt! For mine øyne har sett din frelse, som du har
gjort rede for alle folkeslag: Et lys som åpenbarer deg for hedningene, en herlighetsglans om ditt folk
Israel.»
[Og hans far og mor var fulle av undring over det som ble sagt om ham. Men Simeon velsignet dem
og sa til hans mor Maria: «Dette barnet skal bli til fall og til oppreisning for mange i Israel, – et tegn det
skal stå strid om. Ja, også ditt hjerte skal bli rammet av et sverd! Og hva menneskene bærer i sitt
indre, skal da komme for en dag.» Der var også en profetinne, Hanna, datter av Fanuel, av Asers
stamme. Hun var høyt oppe i årene. Syv år hadde hun levd i ekteskap med sin mann; siden hadde
hun levd som enke, og nå var hun fireogåtti år. Hun forlot aldri templet, men tjente Gud i bønn og faste
natt og dag. Også hun kom nå til stede og lovpriste Gud. Og hun talte om barnet til alle som ventet på
Jerusalems befrielse. Da de hadde fullført alt det som Herrens lov foreskrev, vendte de tilbake til sin
by, Nasaret i Galilea.
Der vokste gutten opp og tok til i styrke og visdom, og Guds nåde hvilte over ham.]

Øvrige lesninger: Mal 3,1–4, Hebr 2,14–18
Refleksjon og hovedbudskap;
Jesus kommer på denne dagen for første gang til tempelet, ”sin fars hus”. Simon, gjenkjenner ham og
gleder seg over ham. I tekstene til dagens fest er det dette perspektivet som reflekteres. Og det er
bakgrunnen for å feire dagen som en lysfest. Det er tradisjon for å velsigne alle lys som skal brukes i
kirken i løpet av året på denne dagen.

Til fordypning:
Les om Festen for Herrens fremstilling i tempelet, eller Kyndelsmesse (2. Februar) på katolsk.no.

Forberedelser:
(dette må læreren ha gjort i stand på forhånd):
Vanlige hvite stearinlys og dekorasjonsvoks i ulike farger som du får kjøpt i hobbyforretninger. Det
finnes også en slags penner med voksfarge til å dekorere lys med.
Hvit duk, lysestaker med lys, fyrstikker, alle stearinlysene og et krusifiks legges ved inngangen til
lokalet.
Hvis du skal bruke flanellografen, sjekk at du har alle figurene og bakgrunnene som du trenger:
Jesus,Tempelet, Maria og Josef, Simon og Anna, yppertseprseten og en folkemengde.
Vi samles ved inngangen og gir barna duk, lysestaker, lys, fyrstikker, krusifiks som de kan bære inn. Vi
går i prosesjon inn mens vi synger ”La oss vandre i lyset, liksom han er lys” De som bærer duken går
først og legger den på et lite bord/alter. Alteret pyntes med resten av tingene og lysene legges også
der. Alle setter seg stille og rolig ned.

1. Innledning/åpning
Vi ønsker alle velkommen og gjør korsets tegn. Vi tenner lysene og synger: ”Vi tar hverandres hender
og setter oss i ring” eller en annen sang.
”I dag skal vi høre om når Jesus kom til tempelet første gang. Der hvor Jesus vokste opp var det
mange jøder. Jødene har tempel, akkurat som vi har kirke.”
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Vi korser oss på panne, munn og hjerte, og sier: ”tenke og forstå”, ”fortelle andre” og ”gjemme det i
hjertet” og leser første del av evangelietteksten.

2. Opplegg for formidling av bibelteksten
Gjenfortell det som hendte i korte trekk ved å spørre barna om det vi hørte: Hvor var det Jesus og
foreldrene hans reiste? (Til Jerusalem, til tempelet.) Hvem møtte de der? (Simeon) Han hadde ventet
på Jesus i lang tid og skjønte med en gang hvem det var som kom. Han kalte Jesus for et lys for
hedningene. Hvorfor det, tro?
Hedninger ble de kalt som ikke trodde på Gud. Simeon visste om at Jesus skulle komme for å fortelle
alle mennesker om Gud og om at Gud er glad i alle. Jesus var akkurat som et lys for alle de som har
hatt det tung og trist og vanskelig. Det er han ennå. Jesus er vårt store lys i livet.
Syng et vers til av ”La oss vandre i lyset liksom han er lys”
Avslutt med å be en bønn for å velsigne lysene:
Kjære Gud,
Du skapte alt lys i verden! Og du viste Simeon det lyset som kom til jorden for å frelse menneskene.
Du viste ham Jesus. Vi ber deg om å velsigne disse vokslysene så vi kan huske at Jesus er verdens
lys hver gang vi tenner dem.
Amen.

3. Sangforslag;
Hosianna Davids sønn, Adoremus nr 167
4. Andre punkter som kan tas med
Forklar for barna: Nå har vi velsignet alle disse lysens og dere skal få med hjem et lys hver i dag. Vi
skal pynte lysene fint og så kan dere tenne lyset når dere kommer hjem. Da kan dere tenke på at
Jesus er verdens lys som kom til verden for å hjelpe alle mennesker.
Kanskje har noen av dere ennå dåpslyset som dere fikk i dåpen. Kanskje dere tenner det på
bursdager eller dåpsdager? Dette lyset kan dere også tenne da, eller kanskje når dere ber aftenbønn.
Men husk at det alltid skal være med en voksen når dere tenner lys!
Lysene pyntes og barna får et lys med hjem.

5. Avslutning;
Den Aronittisk velsignelse (fra fjerde Mosebok)
Herren velsigne deg og bevare deg!
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig!
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred! 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)
Nettressurser: http://litcom.net.au/documents/childrensliturgy/index.php
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