
Tidsram: 20-25 minuter. 

Luk 1:26-38

Budskapet till Maria om Jesu födelse

I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i sta-
den Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som 
hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: ”Var 
hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.” Hon blev förskräckt över hans 
ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne: 
”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda 
en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den 
Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall 
härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.” Maria sade 
till ängeln: ”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.” Men ängeln 
svarade henne: ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall 
vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, 
väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu 
i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud.” Maria sade: ”Jag är Herrens 
tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne.

Övriga läsningar: 2 Sam 7:1-5, 8b-12, 14a, Rom 16:25-27

Bakgrund

Precis som i Gamla testamentet visar sig ängeln Gabriel här för att ge stora pro-
fetiska löften. På samma sätt som profeterna i Gamla testamentet, tas Maria i 
anspråk för att förverkliga Guds planer. Ängelns budskap är något helt oerhört, 
den unga jungfrun ska bli havande och bli mor till Guds son, som ska härska över 
ett välde som aldrig tar slut. Maria är ingen passiv mottagare, med sitt svar om 
att vara ”Herrens tjänarinna” ställer hon sig aktivt i Herrens tjänst. Hon är nu redo 
att göra en insats för Gud, på samma sätt som profeterna ställer hon sig till Her-
rens förfogande.  Genom sin tillit till Guds nåd, för stor för människor att förstå, 
öppnar hon vägen för något mycket större än någon profet före henne. Ingenting 
är omöjligt för Gud.

I den pedagogiska presentationen för barnen med ”adventsvandringen” kommer 
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vi att introducera både ängeln Gabriel och föregripa något av julen, eftersom 
många kanske inte har möjlighet att gestalta julen i det kateketiska eller liturgiska 
firandet precis när det äger rum!

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). Ev använder du dig av 
en sjal för att gestalta adventsvandringen. En sten, (för den magiska resan). Se 
även övriga bilder som hör till adventsvandringen längst bak.

Kanske vill ni också arbeta med KPNs nya pysselmaterial, Kul till jul, ett häfte 
med aktiviteter som passar barn upp till 10 år. Även adventskalenderns bild om 
Maria och tillhörande häfte med berättelse om Marias resor passar till dagens 
tema.

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.
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Samla alla barn i en cirkel på golvet.- Välkomna alla barn, roligt att se er här!- Är det någon som såg vilken färg som prästen hade på sin fina mässhake idag?- Ja, idag är det en vacker violett färg, som vi har under adventstiden! (Nu tar du fram duken i rätt färg. Visa gärna adventstiden på KPNs kyrkoårskalender.)- Har någon haft födelsedag, eller kommer ha födelsedag snart?Bjud in barnet att komma fram till mitten och säg:- Grattis! Födelsedagen påminner oss om att Gud skapar var och en av oss för att han älskar oss, vi sjunger denna sång tillsammans för att komma ihåg det: "När Gud sade ordet som skapade dig" (se avdelningen Sjung med barnen på Videos, på KPNs hemsida
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SÅNG

 

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.

http://www.kpn.se/Video/1.wmv
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Hjälp barnet att tända ljuset. - Varför tänder vi ljuset? Just det, Jesus, du är alltid med oss, men när vi tänder ljuset, då kan kommer vi ihåg det Jesus sa: Där två eller tre är samlade i mitt namn, är jag mitt ibland dem.- Vi gör korstecknet ihop: I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.  Om barnen är under 5 år kan du bjuda in dem till att lyfta ikonen av Jesus titta på den och säga: Hej Jesus, jag är ...., jag vill vara din vän.  
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Vi sjunger psalm 176 ur Cecilia med rörelser (se på KPNs hemsida, avdelning Videos, Sjung med barnen) Du är hemliga vännen min, du har hittat mig jag är din.Jag vill gå med överallt där du går, stå vid din sida och dig förstå.Jesus jag är din.                                                                           (Text Anders Piltz)  
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DAGENS TEMA: ADVENT FÖRBEREDER OSS PÅ ATT TA EMOT JESUS

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

Ta fram en sten som du först gömmer under en duk eller i din hand och sedan 
visar för barnen, den är en fantasisten…

• Se, här har jag en fantasisten. Var och en ska få hålla i stenen och så låtsas 
vi alla att stenen kan öppna all fantasi för oss. Med den kan ni få resa precis 
vart ni vill. Kanske vill någon resa tillbaka i tiden till något som hände för länge 
sedan, eller vandra till ett högt berg, eller till en fin plats med människor jag 
tycker om, någonstans där man kan vara lycklig. Vart skulle ni vilja resa? 

Dela ut stenen till ett barn i taget så att alla får hålla i den och berätta om en fin 
plats de skulle vilja resa till…

• Vad fint att vi fick höra om så många fina resor ni vill göra!
• Tänk på att Gud gärna vill resa med er! Han har sänt Jesus som vandrar vid 

vår sida och han förbereder en resa för oss till den mest fantastiska platsen 
som finns. Han vill att vi ska vara lyckliga, därför har han sänt oss sin son.

• Men idag ska vi höra om hur det gick för Marias resa, och allt det som vi 
upptäckt under vår adventsvandring…

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...

 

• 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”. 

http://www.kpn.se/Video/6.wmv
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Läs dagens evangelium eller låt ett barn läsa om någon redan kan läsa, använd 
gärna en barnbibel.

Visa vägen som du ritade förra gången (du kan också rita direkt en slingrande 
väg på tavlan) med profeten Jesaja, Johannes döparen och Maria eller lägg en 
duk på golvet så att barnen lättare kan föreställa sig vägen. Se också vägen i 
dokumentet längst bak.

Dagens tema fortsätter med att framställa adventstiden som en väg vi vandrar, 
en resa…

• Vi kommer ihåg profeten Jesaja och Johannes döparen, som vi mötte på vår 
adventsvandring. De kom för att visa oss vägen…

Visa bilden på vägen (se längst bak i dokumentet) i vilken både profeten Jesaja 
och Johannes döparen finns med.

• Och förra gången så fick vi också träffa Maria.

Peka på Maria.

• Och idag, så har vi fått höra en fantastisk berättelse om hur ängeln Gabriel 
besökte Maria. Vad berättade han? (lyssna)

• Ja, han berättade att Maria var älskad av Gud och att Gud ville fråga henne 
om hon ville ta emot det lilla Jesusbarnet i sin mage, och bli mamma till Guds son!

• Vad sa Maria då? (lyssna)
• Ja, hon sa ja!

Ta fram ängeln Gabriel (du kan klippa ut den längst bak) och fäst den bredvid 
Maria på den väg du ritat eller så lägger du ängeln på er duk, adventsvandringen.

• Och nu, när det hade gått nästan nio månader, hur var det för Maria då? Ja, 
hennes mage hade blivit stor, det var snart dags för henne att föda.

• Maria och hennes trolovade Josef var tvungna att resa till Betlehem, för där 
skulle de skattskrivas. Men det var så fullt överallt, så de fick inte plats på 
något härbärge. Till slut fick de komma in i ett stall. Där bland alla djuren, föd-
de Maria sitt barn. Det är ju på grund av Jesu födelse som vi firar jul!

• Hon lindade sitt barn i en linneduk och la honom i en krubba. En krubba, ja, 
det är ju därifrån djuren brukar äta, tänk, Jesus föddes i ett riktigt stall, med 
andra djur runt omkring honom. Men det var inte för att det var mysigt, utan 
för att de var fattiga. 

• Har ni tänkt på att juldagen är Jesu födelsedag? Det finns faktiskt familjer som 
sjunger Ja må han leva för Jesus på denna dag!
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Ta fram bilden Jesusbarnet i krubban (eller om du har Jesusbarnet som en figur 
i en krubba så är det förstås att föredra. En tanke är också att endast visa fram 
en tom krubba och hänvisa till att det är här som Jesusbarnet kommer att läggas 
på julaftonsnatten)

• Nu så lägger vi Jesusbarnet bredvid Maria, för snart vet vi att det är jul, och att 
Maria fick ta emot Jesus. (Alternativt: visa den tomma krubban och berätta att 
Jesus kommer att läggas här på julaftons natt)

• Jesus har kommit också för oss. Vi har nu gått denna långa adventsvandring, 
en riktig resa. Profeten Jesaja, Johannes döparen och Maria har visat oss 
vägen. Nu är vi också förberedda på att ta emot Jesus i våra hjärtan när det 
är jul. 

Ev kan du låta varje barn ta emot Jesusbarnet i sin famn, om inte gruppen är för 
stor. Visa barnen att de ska visa aktsamhet och vördnad.

SÅNG (Se inspelade sånger här)

Till dagens tema passar utmärkt sången: 

• Vandra med oss för vägen är lång… 
Se www.kpn.se, Jesus, nu är du här! videoklipp från kongressen med en enkel 
sång och dans som passar till dagens tema ”vägen”.

Och så några adventssånger: 

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

• Färglägg den bild som finns i slutet av detta dokument

AVSLUTNING

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.

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.

Nästa förslag till samling med förskolebarnen blir Trettondedag jul, den 6 januari 
2015. 

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
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Låt barnen stå på knä och be:
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- Vill någon annan tacka eller be Jesus om något? Uppmuntra barnen att formulera egna böner.- Avsluta med Fader vår med rörelser (se den inspelade varianten med rörelser på hemsidan). 
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