
Tidsram: 20-25 minuter. 

Mark 1: 1-8

Johannes döparen

Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son.
Som det står skrivet hos profeten Jesaja:

Se, jag sänder min budbärare före dig, 
han skall bereda vägen för dig. 
En röst ropar i öknen: 
Bana väg för Herren, 
gör hans stigar raka 

så uppträdde Johannes döparen ute i öknen och förkunnade syndernas förlåtelse 
genom omvändelse och dop. Och hela Judeen och alla i Jerusalem kom dit ut till 
honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan. Johannes 
var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet, och han levde av gräshop-
por och vildhonung. Han förkunnade: ”Efter mig kommer den som är starkare än 
jag, och jag är inte värdig att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar. Jag 
har döpt er med vatten, han skall döpa er med helig ande.”

Övriga läsningar: Jes 40:1-5, 9-11, 2 Pet 3:8-14

Bakgrund

Dagens evangelium är hämtat ur Markusevangeliets inledning. Det är en ny 
början på flera sätt: dels den början som inleddes av profeten Jesaja, när han 
profeterade om den som skulle komma men också början på Jesu offentliga 
uppträdande som inleds med hans dop i Jordan. Ordet evangelium betyder gläd-
jebudskap och Markus skriver: ”här börjar glädjebudet om Jesus Kristus”. Jo-
hannes döparen befinner sig vid samma ort som profeten Elias gjorde då han 
fördes upp till himlen i en brinnande vagn. Många trodde att Johannes kunde vara 
en återkommen Elia, vilket förknippades med Guds rikes ankomst. Johannes in-
leder ett nytt avsnitt i historien. Att han vistas i öknen är ett tecken på distans till 
vardagens alla krav, ja, även när det gäller förpliktelser på det fromma området. I 
öknen tar en ny gudsrelation sin början. Med sitt dop vill Johannes bidra till män-
niskors omvändelse och därmed förbereda dem på Jesu ankomst. Han ger inga 
löften om någon politisk revolution men kräver en radikal omvändelse. Att Guds 
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rike hindras från att komma beror på folkets bortvändhet från Gud. Adventstiden 
är även för oss en tid för omvändelse, då vi förbereder oss för Jesu ankomst.

Ta med

En duk (gärna i den liturgiska färgen violett), en adventsljusstake (som ersätter 
ert Kristus-ljus) ett krucifix, en staty/ikon/bild på Kristus. Bibel, ev barnbibel. Ev: 
korg med hjärtan. Skriv ut och kopiera bilden som hör till dagens berättelse som 
barnen kan färglägga (finns i slutet av detta dokument). 

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 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), en adventsljustake, 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? (violett) 
• Varför är det violett?
• Ja, för vi nu är i adventstiden, (visa ev på KPNs kyrkoårsaffisch). Vi förbereder 

oss…
• Födelsedagsbarnet kan få tända ljuset (hjälp till om det behövs!) 
• Och nu har vi inte vårt vanliga Kristus-ljus, utan vi har en adventsljusstake!

• 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.
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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
• 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.

DAGENS TEMA: JESAJA OCH JOHANNES DÖPAREN VISAR OSS VÄGEN

Inledning: att vara på resa, att vara på väg…

• Är det någon här som någon gång har gjort en resa? (lyssna)
• Måste man tänka på något innan man reser?
• Ja, man måste förbereda sig och sen, under själva resan måste man se till att 

man har rätt riktning, så att man kommer till rätt ställe. 
• Och visst är man väldigt glad när man kommer fram?

http://www.kpn.se/Video/1.wmv
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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....)

Det heliga evangeliet enligt Markus.
 
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”. 

Läs dagens evangelium.

Dagens tema kommer att framställa adventstiden som en väg vi vandrar. Rita en 
väg på en stor affisch, eller använd dig av bilden på vägen och de olika personer-
na längst bak i dokumentet. Du kan naturligtvis också lägga en lång duk på golvet 
och lägga ut Jesaja och Johannes döparen där, allteftersom du berättar om dem. 
Nästa gång kommer Maria och sedan förstås Jesus! 
Du kan också använda dig av pappersrullsfigurer. Se sidan 7. 

• Här ser ni en lång väg. Man kan säga att adventstiden är en sådan väg, som 
vi alla ska gå tillsammans. Det är som en vandring, där vi har tid att förbereda 
oss, på det som ska komma.

• Vad betyder advent (ankomst)? Vem är det vi ska förbereda oss inför, när vi 
kommer fram efter vår resa?  (Jesus)

• Ja, resan kan ibland kännas lång, men som tur är, så har Gud skickat oss 
vägvisare, som visar oss vägen och hjälper oss.

http://www.kpn.se/Video/6.wmv
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Visa en bild på profeten Jesaja (eller teckna på tavlan, intill vägen)

Berätta:

• Här är profeten Jesaja. Han levde för länge sedan, och när Israels folk hade 
det svårt tröstade han dem med att säga att någon skulle komma, en ny Mes-
sias, som skulle rädda människorna från det som var svårt. Även vi kan känna 
oss ledsna ibland, och då är det fint att komma ihåg Guds löfte till Jesaja, en 
ny Messias skulle komma. Jesaja berättade också om en budbärare, som 
skulle komma före och hjälpa till att förbereda Frälsarens ankomst, vet ni vem 
det var?

 

• Och vem var detta?
• Jo, det var Johannes döparen! (visa bilden på honom)
• Johannes levde samtidigt med Jesus. Johannes ville förbereda människor på 

att Jesus skulle komma, han gick ut i öknen. 
• Kan ni se vad han hade på sig? hade på sig väldigt enkla kläder (kamel-

hår och ett läderbälte) och han åt vildhonung och gräshopper, sånt som han 
kunde hitta ute i naturen. Han tänkte att om han inte har så mycket saker runt 
sig, så är det lättare att tänka på Gud.

• Han ropade: omvänd er, ni ska vara goda människor nu, Guds rike är nära!
• Kan vi alla ropa: omvänd er!
• Jesaja hade sagt: 

Se, jag sänder min budbärare före dig, 
han skall bereda vägen för dig. 
En röst ropar i öknen: 
Bana väg för Herren, 
gör hans stigar raka

• Och det var Johannes han menade. Johannes förberedde vägen för Jesus. 
Har ni tänkt på när man är ute i naturen, då kan det ibland finnas svåra vägar, 
stora stenar som är i vägen till exempel, då blir det tungt att vandra. Johannes 
visste att människorna kämpade med svåra vägar ibland. Så han ville göra 
dessa vägar raka, så att det skulle bli en lättare väg för människorna. 
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• Han sa att de skulle omvända sig. Det betyder att de skulle vända sig till Gud. 
De skulle inte tänka på tusen andra saker, utan ha Gud i sina hjärtan. Då blir 
faktiskt vägen lättare att gå. Om man älskar Gud, då är man god också till 
människorna runt oss. När vi förlåter, när vi ger en kram, när vi gör det som är 
bra, då blir vi också vägvisare, som visar vägen till Jesus för andra. Då lyser 
vi upp där det blir mörkt och vår vandring blir mer fylld av kärlek och glädje.

Här är det fint om du kan fästa bilden på Johannes döparen på er väg, antingen 
det är en duk på golvet eller en ritad väg på en stor tavla/flipover. På något sätt 
är det fint om även barnens vandring på vägen illustreras, antingen genom att du 
ritar dem på tavlan eller att du klipper ut barnen ur dokumentet längst bak och läg-
ger dem bredvid Jesaja och Johannes döparen. Vi är alla på väg, med på denna 
resa, för att förbereda oss inför Jesu ankomst!

SÅNG (Se inspelade sånger här)

Till dagens tema passar utmärkt sången: 

• Vandra med oss för vägen är lång… (se också JPII:s sångbok, nummer 69, där 
finns också fler verser)
Se www.kpn.se, videoklipp med en enkel sång och dans som passar till dagens 
tema ”vägen”.

Förra gången föreslogs Det lilla ljus jag har, vilket också passar fint till dagens 
samling.

Det lilla ljus jag har (låt barnens finger vara ”ljuset”): 
(sången finns på youtube.se)

Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart, 
det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart. 
Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart, 
lysa klart, klart, klart, lysa klart.

Och ljuset ska lysa överallt,
för det har Jesus sagt.
Ljuset ska lysa överallt, 
för det har Jesus sagt.
Ljuset ska lysa överallt, 
för det har Jesus sagt, 
lysa klart, klart, klart, lysa klart!

Och så några adventssånger: 

• Vi tänder ett ljus, sen tänder vi två…
• Gud bor i ett ljus
• Ett litet barn av Davids hus

http://www.kpn.se/Ordetsliturgi%2520f%C3%B6r%2520barn.html
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Extra aktiviteter:

- Färglägg den bild som finns i slutet av detta dokument

AVSLUTNING

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

Vi tackar dig Gud i advent
för det fina som en gång har hänt,
att du som är stor ville bli
en liten människa som vi.

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 har kommit och välkomna dem tillbaka till 
nästa gång!

För den grupp som haft samlingen parallellt med ordets liturgi uppmanas nu bar-
nen 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!
© Katolska Pedagogiska Nämnden

Författare: Ulrika Erlandsson
Redaktionsgrupp: Maria Borowiec, Elsa Casselbrant och Gunnar Silow.

Bibeltexterna är hämtade ur Bibel 2000 och återges med tillstånd.
Imprimatur för 33:e söndagen under året (årgång A) till 4:e söndagen under året (årgång B) 

Stockholm den 2 december 2014
+ Anders Arborelius OCD

            Sä här kan du också göra!













2. Søndag i Advent – År B 2. Søndag i Advent – År B 

© Pastoral-centret 2005   © Les Presses d’ile de France 2000 & 2001© Pastoral-centret 2005   © Les Presses d’ile de France 2000 & 2001

 JESAJA OCH JOHANNES DÖPAREN VISAR OSS VÄGEN




