ANDRA SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A)

JOHANNES KÄNNER IGEN JESUS

Tidsram: 20-25 minuter.
Joh 1:29-34
Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: ”Där är Guds lamm som tar
bort världens synd. Det är om honom jag har sagt: Efter mig kommer en som går
före mig, ty han fanns före mig. Jag kände honom inte, men för att han skall bli
sedd av Israel har jag kommit och döper med vatten.” Och Johannes vittnade och
sade: ”Jag har sett Anden komma ner från himlen som en duva och stanna över
honom. Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa med vatten
sade till mig: ’Den som du ser Anden komma ner och stanna över, han är den som
döper med helig ande.’ Jag har sett det, och jag har vittnat om att han är Guds
utvalde.”
Övriga läsningar: Jes 49; 3, 5-6, 1 Kor 1:1-3
Bakgrund
Dagens evangelium handlar om att känna igen Jesus som Guds Son, som Guds
lamm som tar bort världens synder. Johannes kände igen Jesus som Guds utvalde. Med barnen kan vi fundera över på att det måste ha varit svårt att veta vem
Jesus var, han såg ju ut som en vanlig människa. Men Johannes förstod vem
han var. Vad kan hjälpa mig i mitt liv, att känna igen Jesus och förstå vem han är?
Orden om att Jesus är Guds lamm, som tar bort världens synder påminner oss
om att Jesus gav sitt liv för oss. Samtidigt är det en fin koppling till liturgin, vår
sång om Guds lamm i mässan. Huvudbudskapet till oss är att även vi inbjuds till
att upptäcka vem Jesus är, att känna igen honom som Guds Son.
Ta med
En duk (gärna i den liturgiska färgen grönt), ett ljus (ert ”Kristusljus”) ett krucifix,
en staty/ikon/bild på Kristus. Bibel, ev barnbibel. Ev: korg med hjärtan. Skriv ut
och kopiera bilden som hör till dagens evangelium som barnen kan färglägga
(finns i slutet av detta dokument). Ta även med en duva: klipp ut i tyg, en fin bild,
eller skriv ut från slutet av detta dokument. Ta med ett lamm, gärna gosedjur, annars skriv ut från slutet av detta dokument.

VÄLKOMNA!

Se till att alla barn känner sig välkomna och sedda. Om det är möjligt hälsa personligt på varje barn redan i dörren (kanske kan ni vara flera ledare som hjälper
till med det?).
Uppmärksamma särskilt de barn som är nya och se till att alla får lära sig deras
namn.
Samla alla barn i en cirkel på golvet.
•
•

Välkomna alla barn, så roligt att se er här!
Har någon haft födelsedag eller kommer att ha födelsedag snart? Gratulera i
så fall, fråga om åldern.

Låt de barn som fyllt år hjälpa till med att duka upp bordet: en duk (gärna i den
liturgiska färgen), ett ljus, en Kristusstaty eller en ikon.
•
•
•
•
•
•
•

Nu har vi fått fint i vår mitt!
La ni märke till vilken färg prästen hade på sin mässhake idag? (grönt)
Varför var den grön? Jo, för att vi nu befinner oss i ”tiden under året” (se ev på
kyrkoårsaffischen från KPN)
Födelsedagsbarnet kan få tända ljuset (hjälp till om det behövs!)
Varför tänder vi ljuset? (lyssna på barnens svar)
Ja, just det. Jesus du är alltid med oss, men när vi tänder ljuset, då kan vi
lättare komma ihåg: Jesus, nu är du här!
Vi gör korstecknet: I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Ta Jesus-ikonen, titta på den och säg: Hej Jesus, jag är ….(ditt namn). Inbjud
barnen att på detta personliga och direkta sätt också hälsa på Jesus.
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SÅNG
• Jesus, nu är du här! (se inspelning här)
Jesus, nu är du här!
Lär oss och var oss när.
Jesus, Jesus,
Jesus, du har oss kär.

Musik: Ulf Samuelsson Text: Anders Piltz

VÅRT FINA HJÄRTA
Här presenteras ett förslag på hur denna lilla andakt kan utformas (se kommentar
i inledningen). Den får anpassas till gruppen och till situationen!
Nu ska ni få se vad jag har – titta, vad är det? (Håller upp ett litet tyghjärta).
Nu ska ni få var sitt hjärta av mig att hålla i (dela ut till var och en). Hur känns
det?(Låt barnen komma med förslag.) Ja, det känns gott att ha ett sådant
här litet hjärta i handen, lent och mjukt. Precis så lent och mjukt tycker jag att
det känns inuti när man tycker riktigt mycket om
någon. Eller när jag vet att någon tycker om
mig. (Invänta respons, kanske barnen vill
nämna någon de tycker om t ex). När jag
tänker på hur mycket Jesus älskar mig,
då känns det också gott (mjukt/lent) inuti. Då vill jag ge något tillbaka till Jesus.
Jag tänker att vi alla kan ge Jesus våra
hjärtan. Titta på hur jag gör, så kan ni göra
likadant.
Kateketen ställer sig på knä framför bilden av
Jesus och lägger lugnt och stilla sitt hjärta i korgen.
Hjälp barnen att en i taget, i lugn och ro göra likadant.
Det får dock aldrig bli ett tvång. Om ett barn inte vill ge
ifrån sig hjärtat kan man säga: Då får det hjärtat ligga och
ha det skönt i din hand idag. Kanske du kan ge det till Jesus
nästa gång?
När alla satt sig säger kateketen: Nu knäpper vi händerna och ber: Tack Jesus,
att du har oss kär.
Introduktion
Hur går det egentligen till när man känner igen någon, hur vet vi vem någon
är? (lyssna)
• Om jag t ex säger att jag tänker på ett barn här idag som har (blå) byxor och
(gul) tröja, vet ni vem jag menar då? (lyssna)
• Om jag tog med en man hit som hade på sig kamelhår och ett bälte runt
midjan och åt honung och gräshoppor, skulle ni känna igen vem det var? (Johannes döparen)
• Vem var Johannes döparen? (han var son till Elisabeth, en släkting till Jesus,
och Jesus gick till honom för att döpas i floden Jordan)
Idag ska vi höra hur han kände igen Jesus!
•
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DAGENS TEMA: JOHANNES KÄNNER IGEN JESUS
Sjung Halleluja (se inspelad version här)
Halleluja, halleluja prisa Gud.
Halleluja, halleluja prisa Gud.
Genom Ordet är han nära och vi ger honom all ära.
Halleluja, halleluja prisa Gud.
(melodi: Klappa händerna när du är riktigt glad....)
Visa barnen hur man tecknar ett kors med tummen på
• pannan (Jesus, hjälp oss att förstå)
• munnen (Jesus, ge mig mod att bekänna) och
• hjärtat (för att vi ska bevara Guds ord i våra hjärtan) och så säger vi
• ”Ära vare dig, Herre”.

Återberätta dagens evangelium.
Avsluta läsningen ur evangeliet med
Så lyder Herrens evangelium.
Vi svarar: Lovad vare du Kristus.
Samtala med barnen samlade runt Jesus i er mitt.
Visa fram en bild på en duva (se t ex slutet på detta dokument)
•
•
•
•
•
•

Vad är detta? (lyssna)
Ja, en duva!
Hur flyger duvor? (låt barnen visa hur duvor flaxar med vingarna osv)
Kommer ni ihåg när vi hörde talas om en duva? (vid Jesu dop öppnade sig
himlen och en duva kom ner över Jesus huvud)
När Johannes döparen såg duvan komma ned, då förstod han att duvan var
ett tecken på något större, vad var det? (den helige Ande)
Och det var när Johannes döparen såg duvan, som han förstod att den helige
Ande är med Jesus och att Jesus är Guds Son.

Visa fram ett lamm, gärna gosedjur, annars en bild från slutet av detta dokument.
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•
•
•
•
•

Hur låter ett lamm?
Ja, ni har alla känt igen att detta är ett lamm!
Vet ni vad Johannes döparen kallade Jesus? Han sa att Jesus var Guds lamm,
som tar bort alla synder!
I mässan ber vi: Guds lamm, som borttager världen synder, förbarma dig över
oss.
Vad betyder det? (förr i tiden brukade man offra lamm. Även Jesus gav sitt liv
för oss när han dödades på ett kors. När han uppstod igen förstod vi att Gud
låter sin kärlek segra över allt det onda och låter livet segra över döden. Det
tackar vi Gud för.)

Lägg lammet bredvid duvan i er mitt, så att alla kan se.
• Hur kunde andra människor på Jesu tid förstå att Jesus var Guds Son? (lyssna: kanske när han botade, gav förlåtelse eller gick på vatten, när han dog på
korset och uppstod igen…)
• Hur kan vi idag känna igen Jesus? (lyssna) Förslag: Jesus kan vara med oss
även i andra människor, vi kan alla bära en liten bit av Jesus i oss. Jesus är
vår vän och finns med oss i mässan, i Guds ord när vi lyssnar till Bibeln och i
den heliga kommunionen, när vi tar emot brödet som blivit Kristi kropp.
SÅNG (Se inspelade sånger här)
• Se Guds glädje bubblar över
• Vem är det som kommer på vägen?
• Vi älskar dig, o Herre Jesus
När vi blir döpta säger Jesus till oss:
• Du är så fin
Extra aktiviteter:
• Låt dem färglägga den svartvita bilden som hör till dagens läsning.
AVSLUTNING
Låt barnen resa sig, stå i en ring och be tillsammans:
Fader vår (med sång och rörelser, se inspelad film).
I Fadern, och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Avsluta med att tacka alla för att de kommit och välkomna dem tillbaka till nästa
gång!
För den grupp som haft samlingen parallellt med ordets liturgi uppmanas nu barnen att tyst och stilla gå tillbaka till mässan. Hör med kyrkoherden, många anser
att det passar bäst i samband med att kollekten samlas in.
Jesus, nu är du här!
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