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Tidsram: 20-25 minuter. 

På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. Jesus 
och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut, och Jesu mor 
sade till honom: ”De har inget vin.” Jesus svarade: ”Låt mig vara, kvinna. Min 
stund har inte kommit än.” Hans mor sade till tjänarna: ”Gör det han säger åt er.” 
Där stod sex stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier; vart och 
ett rymde omkring hundra liter. Jesus sade: ”Fyll kärlen med vatten”, och de fyllde 
dem till brädden. Sedan sade han: ”Ös upp och bär det till bröllopsvärden”, och 
det gjorde de. Värden smakade på vattnet, som nu hade blivit vin. Eftersom han 
inte visste varifrån det kom – men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet 
– ropade han på brudgummen 1och sade: ”Alla andra bjuder först på det goda 
vinet och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det 
goda vinet ända till nu.” Så gjorde Jesus det första av sina tecken; det var i Kana 
i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom.
 

Johannes 2: 1-11
Övriga läsningar
Jes 62:1-5; 1 Kor 12: 4-11

Bakgrund
I Johannesevangeliet är Bröllopet i Kana det första undret som sker. Undret be-
skrivs som ett tecken som vill visa vem Jesus är: bröllopet handlar om kärlek, 
om gemenskap och om nytt liv. På ett indirekt sätt säger Maria här till sin Son: se 
människorna, de behöver dig! 

Maria har tillit till Jesu möjlighet att hjälpa. Hon går till honom när hon ser att något 
saknas. Sedan uppmanar hon tjänarna att göra det Jesus säger till dem. Maria 
pekar mot honom. Jesus sändes till oss från Gud, han är Guds Son. Vi måste lära 
oss att lyssna till honom, då kan under ske! Betyder det att Gud tar bort alla våra 
problem? Nej, så enkelt är det inte. Men när vi lägger fram vår bön till Kristus, kan 
vi lita på att han inte kommer överge oss, inte ens när det är som svårast. Han är 
med oss, han vill vara vid vår sida.

Bröllöpsfester firades under flera dagar och var en stor händelse i en liten by. Den 
pinsamma bristen under festen vänds av Jesus till överflöd och stor glädje.

Maria visar oss vägen. Hon ser det som saknas och tar med sig det till Jesus. 
Maria ber för oss, hon tar med sig våra böner till Kristus. Maria kan visa oss vä-
gen till Kristus. 
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Ta med
En duk (gärna i den liturgiska färgen grön), ett kors, ett ljus som ni låter bli ert 
”Kristus-ljus”, en staty/ikon/bild på Kristus, en bild på Maria. 

Välkomna!

Se till att alla barn känner sig välkomna och sedda. om det är möjligt hälsa per-
sonligt 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 runt dig 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?
Idag är det en vanlig söndag, då använder vi grönt i kyrkan (peka gärna på 
kyrkoårsaffischen om ni har en sådan). Titta gärna på prästen när vi sätter oss 
i kyrkan igen, så får ni se färgen!

Födelsedagsbarnet kan få tända ljuset (hjälp till om det behövs!)

Varför tänder vi ljuset? (lyssna på barnens svar)

•
•

•
•
•

•
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Ja, just det. Jesus du är alltid med oss, men när vi tänder ljuset, då kan vi lät-
tare komma ihåg att du är hos oss nu. 
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.

Sång
Vi sätter oss i ringen, ur Lova Herren, Sol & Måne, nummer 33. (Se också 
inspelning)

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.

•

•

•



DAGENS TEMA: BRÖLLOPET I KANA
Introduktion

Visa bilden på Maria och fråga barnen: 
* Är det någon som vet vem detta är?
* Ja, just det, Maria.
Maria älskade sin son Jesus. Maria vände sig till honom när hon såg att det 
fanns problem. Vi ska nu höra en berättelse där Maria och Jesus var på en 
bröllopsfest. Många människor hade kommit för att fira. Vet alla vad bröllop 
är? (Låt gärna någon förklara!)
* Vilken sång sjunger vi när vi ska höra Guds ord? Just det:

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)

Det heliga evangeliet enligt Johannes.

Visa barnen hur man tecknar ett kors med tummen på
* pannan (Jesus, hjälp 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.”

Berätta evangelietexten
Använd gärna KPNs barnbibel ”Bibeln för små och stora” och visa de stora 
bilderna. Du kan också enligt Kettmetoden bygga upp festlokalen tillsammans 
med barnen med hjälp av dukar och andra föremål. Använd sedan  pappers-
rullsfigurerna längst bak medan du berättar. 
Avsluta med: Så lyder Herrens evangelium.
Vi svarar: Lovad vare du Kristus.

När du berättat evangeliet, samtalar du med barnen:
* Vad tror ni de andra gästerna tänkte, när vinet tog slut? (pinsamt, tråkigt)
* Vad tånkte Maria, vad gjorde hon? (lyssna till barnens svar, var öppen, 
undvik att säga ”fel svar” utan tolka hellre välvilligt).
* Maria ville gärna att det skulle bli en fest där alla var glada, att de skulle
fira ihop med bruden och brudgummen. Så vad gjorde Maria? (lyssna till 
svaren)
* Hon gick till sin son och bad om hans hjälp. Kan vi också göra så? 
* Sedan sa hon till tjänstefolket att de skulle göra precis som Jesus skulle 
säga till dem. Hon tyckte att det var viktigt att lyssna till Jesus.
Vad hände sedan? (just det, ett under. Vattnet blev förvandlat till vin. .
* Kan vi också gå till Jesus när något saknas oss? (Ja!)
* Får vi hjälp på en gång då? (så enkelt är det inte, vi får inte allt vi ber om. 
Men vi litar på att Gud älskar oss och har kommit nära Genom Jesus. Jesus 
är alltid med oss, även när det är svårt. Och Maria? 
* Och Maria? (Maria ber för oss, vi kan be henne att be för oss).

4
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Sång
Maria blev så glad när Jesus förvandlade vatten till vin som räckte till alla så hon 
sjöng:

Marias glädje bubblar över, ur Lova Herren, Sol & Måne, nummer 61. Snurra 
runt händerna runt varandra eller hitta på en egen rörelse som får symbolisera 
”bubbla över”. Här kan du själv hitta på verser, exempelvis ”Gästernas glädje 
bubblar över”.
Gud är kärlek, ur Lova Herren, Sol & Måne, nummer 1.

Även här är det fint att resa sig och göra rörelser till sången.

extra aktiviteter:
Låt barnen dramatisera bröllopet. Ett enkelt sätt är att dela ut dukar/sjalar till 
de olika rollerna och helt enkelt läsa texten samtidigt som de får agera den.
Låt dem färglägga den svartvita bilden av bröllopet i Kana.
Visa rosenkransen och öva på Var hälsad Maria.

aVSluTning
Låt barnen resa sig, stå i en ring och be tillsammans:

tack Kristus, för att du alltid är vid vår sida. tack Maria, för att du ber för oss. 
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 de kommit, dela gärna ut bilden av Bröllopet i Kana, 
om ni inte redan arbetat med den under samlingen. Välkomna dem tillbaka till 
nästa träff!

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.

•

•

•

•
•

 
 

om barnen ställer en fråga om vinet kan man förklara att vin alltid fanns på bröl-
lop på den tiden och att Jesus visste att det var en stor skandal om vinet tog slut. 
Man kan jämföra med hur illa det skulle vara om födelsedagstårtan tog slut innan 
alla på kalaset hade fått smaka!
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Lukas 1: 26-38
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