
Se till att ha en entusiastisk förberedelsekom-
mitté som kan följa nedanstående. Läs igenom 
gudstjänstprogrammet och bakgrundshäftet (finns på 
hemsidan)
1. Inbjud barn och unga människor till att förbereda pro-
grammet tillsammans med böndagsgruppen. Låt dem  
agera som volontärer, kyrkvärdar, ledare eller samordna-
re av barnens aktiviteter.Varje barn ska ha en roll, som att 
lägga fram symbolerna, vifta med små flaggor och leda 
böner och sång. 

2. Se till att det finns god belysning och att det finns till-
räckligt med platser för alla barnen. Barn älskar visuella   
hjälpmedel. Dekorera ert gudstjänstrum med flaggor, kar-
tor, filippinska symboler och bilder på filippinska barn.

3. Obs att sångerna finns på Youtube! För att använda 
dem måste man alltså ha tillgång till dator och  projektor.

4. Förberedelse för introduktionen om Filippinerna: Tillver-
ka små filippinska flaggor, som kan användas vid intå-  
get. En världskarta ska också finnas.

5. Förberedelse av gudstjänstsymbolerna: Använd ett 
kors som redan finns eller tillverka ett av material som   
finns tillgängligt, som träbitar eller trädgrenar. Tänd ett 
stort ljus, ”Kristusljuset”.  Ha vatten i en lerskål, risgryn,   
kokosnötskal, filippinska frukter som mango, bananer, 
ananas, papaya, avokado eller andra tropiska frukter.

6. Förberedelse för den kreativa förbönen: Förbered pap-
per, kritor, pennor och färgpennor för barnen så de kan   
skriva sina meddelanden som böner för de filippinska bar-
nen. 

Programmet steg för steg:
1. Presentation av Filippinerna: Sjung och lyssna till 
den filippinska nationalsången. 
a. Som ett tecken på respekt, förbered barnen på att lyss-
na till den filippinska nationalsången, ”Lupang Hinirang” 
(finns på Youtube). Inbjud dem att vifta med de filippinska 
flaggorna. 
b. Sätt upp en världskarta så alla kan se den. Låt barnen 
dra en linje som börjar där de bor och slutar i Filippinerna. 
Be dem att föreställa sig hur de reser till Filippinerna.
Ledaren kan t ex fråga:
Hur känner du dig när du drar linjen från ditt land till Filip-
pinerna?
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”Har jag varit orättvis mot er?”

Barnens program

Vad märkte du? Hur långt tror du att det är från ditt land 
till Filippinerna?
Är Filippinerna större än vårt land?
Kan du se något vatten runtom Filippinerna?
Tror du att det förekommer tyfoner i Filippinerna?
Hur tror du att det är att leva i Filippinerna?

2. Intåg
Efter samtalet inbjuds varje barn att hålla en symbol och 
bära fram den till altaret. Förklara symbolerna för barnen:
Kors – Gud älskar alla människor på jorden precis som 
han älskar alla i Filippinerna.
Bibel – 98 % av befolkningen i Filippinerna är kristna och 
använder Bibeln.
Ljus – Gud är världens ljus. Barn behöver Guds ljus.
Vatten – Den filippinska ögruppen är omgiven av oceaner 
och har många floder. Vatten ger liv åt oss alla. Vatten 
är mycket viktigt för folket i Filippinerna och för alla folk i 
världen.
Flaggan – En symbol för kärleken till ett land, Filippinerna.
Frukter – I den filippinska jorden växer läckra frukter: 
Mango – en av de bästa frukterna; kokosnöt – symbol för 
liv och hälsa; bananer och ananas – frukter  som finns 
året runt överallt. 
Vattenbuffeln – Nationaldjuret och böndernas vän, hjälper 
till med skörden året runt.
Ris – Basfödan på Filippinerna; med förtjusning äter man 
det på bananblad, i ett kokosnötskal eller med bambu-
skott. 
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pengar till deras utbildning. 

Alla: Herre, välsigna och hjälp de filippinska barnen 
och alla barn runt om i världen.

Barn 6: Mitt namn är Maria, jag är 10 år gammal. Jag bor 
i ett fattigt område som kallas Baseco, nära Manila Bay. 
Jag har fyra yngre bröder och systrar. Jag går inte i skolan 
för jag tar hand om mina syskon. Varje dag samlar min 
far skräp för att sälja och kunna köpa mat till oss, medan 
min mor säljer alla möjliga second hand-grejer som kallas 
”ukay-ukay”. Det de tjänar räcker inte till ett hyggligt liv. 
Det är många barn som har det som vi i Baseco.

Alla: Herre, välsigna de filippinska barnen, Maria och 
hennes familj, och alla barn runt om i världen.

Barn 7: Min far är fiskare. Han fiskar varje dag, särskilt 
när det är soligt. Min mor säljer fisk på torget. Jag hjäl-
per till hemma. Jag lagar mat, jag samlar bränsle, och jag 
matar vår gris och våra höns. Jag hämtar vatten i stora 
behållare. Ibland har jag inte tid att leka med andra barn 
i närheten. Jag går till skolan som ligger två km från vårt 
hus. Mitt namn är Marta.

Alla: Herre, låt Marta vara glad och frisk. Hjälp henne 

3. Presentation av Filippinerna och förbön
Ledaren: Välkomna till Filippinerna, som kallas 
Österhavets pärla. Filippinerna är omgivet av 
oceaner och hav och har berg, kullar och dalar.

Barn 1: Jag ser många små och stora öar. Fi-
lippinerna har 7100 öar med 3 stora öar. Många 
lever nära havet, vid floder och berg eller under 
broar. 

Ledaren: Folk som lever i Filippinerna kallar sig 
själva filippiner. Deras namn kan vara Marta, 
Maria, Pedro, Rita, Laura, Jim Boy eller Baby, 
även om de är gamla. Äldre systrar kallas ”Ate”; 
äldre bröder kallas ”Kuya”. Traditionella filippiner 
kallar mödrar ”Nanay” och fäder kallas ”Tatay”.  
Mormödrar och farmödrar kallas ”Lola”; morfäder och far-
fäder kallas ”Lolo”.

Barn 2: Det nationella språket kallas filippinska. ”How are 
you?” på filippinska blir ”Kumusta ka?” eller ”Mabuhay” 
(”ma-bú-haj). Filippiner skakar ofta hand när de hälsar 
på varandra formellt. Barn lägger ofta en äldre persons 
hand på sin panna för att få en välsignelse av den äldre. 
Filippinska barn ler nästan alltid. Det filippinska folket är 
rankat som det femte lyckligaste folket i världen, även mitt 
i svåra tider. Ungefär halva befolkningen består av ungdo-
mar och barn.

Barn 3: De filippinska barnen upplever torrperioder och 
regnperioder. Under torrperioden är himlen blå och klar, 
jorden spricker, få plantor växer och floderna torkar ut. Det 
är mycket varmt och dammigt. Barnen kan inte leka i so-
len och ibland blir de sjuka på grund av hettan. Men det 
finns många sorters frukt under den varma perioden.

Alla: Herre, tack för nya vänner runt om i världen. Väl-
signa de filippinska barnen och alla barn runt om i 
världen.

Barn 4: När det inte är oväder så kan barnen se och upp-
leva den blå himlen, vackra stränder, stora floder, drama-
tiska berg, klart vatten, många sorters färgrika fiskar och 
blommor, underbara fjärilar och fåglar, frukter och andra 
växter. 

Alla: Herre, tack för din skapelse, som de filippinska 
barnen och alla barn ser och gläds åt. 

Barn 5: Omkring 20 tyfoner och stormar hemsöker Fi-
lippinerna varje år, särskilt under regntiden. Stora över-
svämningar, starka tyfoner och kraftiga regn inträffar 
från juni till december. Hus förstörs och många barn har 
ingenstans att bo. Det blir ont om mat, så barnen blir 
mycket lätt sjuka. Många barn går inte i skolan efter-
som deras föräldrar är fattiga och inte har tillräckligt med 
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i det hon gör, och alla barn runt om i världen.

4. Rörelsesång: 
Låt barnen titta på videon ”We Are All God´s 
Children” https://www.youtube.com/watch?v=L-
4fjPOmv9ts  och följa med i rörelserna. Det var 
den officiella temasången vid påven Franciskus 
besök i Filippinerna 2015. Sångtexten är skriven 
och sjungen av Jamie Rivera tillsammans med 
en barnkör. Musiken är komponerad och arrang-
erad av Noel Espenida. Koreografi av Landa 
Juan. Rörelserna framförs av ”Ligaya ng Pang-
inoon Community Youth”. 

5. Läsning av Matt. 20:1-16 (Läsningen kan 
dramatiseras av en grupp barn enligt nedan.)
Liknelsen om arbetarna i vingården.
Berättaren: Med himmelriket är det som när en jordägare 
gick ut tidigt på morgonen för att skaffa arbetare till sin 
vingård. Han kom överens med dem om att betala en de-
nar för dagen och skickade iväg dem till vingården. På 
förmiddagen gick han ut igen och såg andra som stod på 
torget och gjorde ingenting. Han sa till dem:

Jordägaren: Gå ni också och arbeta i min vingård och jag 
ska betala er vad som är skäligt.

Berättaren: Så gick de iväg. Jordägaren gick ut igen mitt 
på dagen och vid tre på eftermiddagen och gjorde samma 
sak. Vid femtiden på eftermiddagen gick han ut och fann 
fortfarande några stå där. Han frågade dem:

Jordägaren: Varför har ni stått här hela dagen utan att 
göra någonting?

Arbetare 1: Ingen har anställt oss.

Jordägaren: Gå ni också och arbeta i min vingård.

Berättaren: När kvällen kom sa vingårdens ägare till sin 
förman:

Jordägaren: Kalla på arbetarna och betala dem deras 
lön, börja med de sist anställda och fortsätt så till dem 
som anställdes först.

Berättaren: Arbetarna som blev lejda vid fem på efter-
middagen kom och fick alla ta emot varsin denar. När så 
de som anställts först kom, trodde de att de skulle få mer. 
Men var och en av dem fick också en denar. När de fick 
den, började de klaga inför jordägaren.

Arbetare 2: Dessa som anställdes sist arbetade bara en 
timme och du har likställt dem med oss, som har arbetat i 
hettan hela dagen.

Jordägaren: Jag har inte varit orättvis mot dig, min vän. 
Gick du inte med på att arbeta för en denar? Ta din lön 

och gå. Jag vill ge den som anställdes sist detsamma som 
jag gav dig. Har jag inte rätt att göra vad jag vill med mina 
egna pengar? Eller är du avundsjuk för att jag är generös?

Berättaren: Så ska de sista bli först och de första sist.

6. Samtal med barnen om bibelberättelsen. 
Låt barnen kommentera berättelsen. Använd ”Bibelstu-
die 2” (Bakgrundshäftet sid 6) som bakgrund och reflek-
tion för att utforska bibelberättelsen med barnen. Gör en         
gruppaktivitet utifrån det kulturella begreppet dagyaw. 
Dagyaw aktualiserar hur man tar hand om varandra i en 
gemenskap genom att hjälpa varandra med olika tjänster, 
som att plantera och skörda. Ni kan rita en bild där varje 
barn bidrar med en färg, lägga ett pussel där varje barn 
lägger en pusselbit eller bilda en ”orkester” av olika instru-
ment. 

7. Kreativ förbön: Dela ut papper, kritor, pennor och färg-
pennor. Uppmana barnen att rita eller måla en symbol 
och/eller skriva sina böner och önskningar för de filippin-
ska barnen. Bilderna sätts upp på väggen efteråt. 

8. Avslutande bön: Kalla samman barnen och forma en 
cirkel för den avslutande bönen. Låt barn leda bönen.

Barn 1: Jesus, du som älskar alla barn runt om i världen, 
tag hand om de barn som inte har tillräckligt med mat att 
äta, som lever på gatan eller i flyktingläger, de föräldra-
lösa och de som är tvingade att arbeta. Låt dem uppleva 
rättvisa och befrielse från förtryck.

Barn 2: Vi ber för barnen till dem som arbetar som hem-
hjälp och som gästarbetare i andra länder. Ge barnen 
glädje, mat, hem, omvårdnad, kärlek och leenden. Hjälp 
dem så att de får gå i skolan. Hjälp deras föräldrar att 
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bygga sina hus. Uppmana kyrkorna att förändra deras liv. 
Kalla på ditt folk så att de tar hand om barnen i världen.

Barn 3: Vi ber för oss barn. Låt oss alla finna kärlek och 
skönhet i livet. Låt oss inse hur välsignade vi är och lär 
oss att dela med oss av vad vi får. Fyll oss med kärlek, 
ödmjukhet och givmildhet så att vi delar våra välsignelser 
med andra. 

Alla: Vi tackar dig för Världsböndagen, då vi kan be 
för barn runt om i världen så att de kan få del av din 
kärlek. Detta är vår bön i ditt namn, Kristus. Amen!

9. Tack: 
Tacka barnen för deras närvaro, deltagande och böner. 
Bjud på godsaker (frukt, juice) som en uppskattning av 
deras engagemang.

10. Gemenskap: 
Om man vill fortsätta programmet kan man leka den tra-
ditionella filippinska leken Agawang sulok (Ta ett hörn).

Agawang Sulok – ( Ta ett hörn)

Antal deltagare: 5, 7 eller 9 som leker utomhus eller i en gymnastiksal. 

En rektangulär spelplan markeras på marken eller golvet.  Rektangel A är för 5 deltagare, B för 7 deltagare och C för 9 
deltagare. 

Alla deltagarna utom en (tagaren, den som tar) står i hörnen och på linjen. Tagaren står i mitten. Deltagarna försöker 
byta plats genom att rusa från plats till plats. Tagaren måste försöka ta ett hörn eller en plats på linjen genom att rusa 
dit när den är ledig. För att förvilla tagaren kan en deltagare lämna sin plats och plötsligt rusa tillbaka till den, som för 
att stjäla en plats. När en tagare har tagit en plats så får deltagaren som blev över vara tagare. Denna lek kallas ibland 
”Vende, vende candela”.
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