
 

Børnekirke 
11. almindelige søndag år C 

Sig undskyld 
 

 

Børnene og kateketen drager samlet ud af kirken. 
Kateketen hilser børnene velkommen og nævner 
deres navne. 
 

 

Begynd med korsets tegn. 

 

Tænd lyset i midten og forklar: Jesus er i vores 
midte, fordi vi er samlet i hans navn.  
 

 

Sang: Alle tiders at du er her. 
Alternativ: Allelu, allelu, alleluja, ære være 
Gud. 
Sangen kan synges på forskellige sprog. 
Allelu, allelu, alleluia, preiset den Herrn./ 
loué le Seigneur/praise to the Lord….. 
 

 

Har du nogen sinde gjort noget forkert? 
Fik du tilgivelse? 
Fik du så sagt undskyld? 
Har du nogen sinde fået tilgivelse uden at sige 
undskyld? 
Giv børnene tid til at svare og dele deres ideer. 
Meget går skævt i løbet af dagen, enten fordi vi 
ikke er søde, eller også fordi det bare sker ved 
et uheld. Ofte er der nogen, der tilgiver os, 
selv om vi ikke har bedt om undskyld. Men hvis vi 
virkelig elsker den person, som vi har såret, så 
vil vi sige undskyld. Jo mere vi holder af 
vedkommende, desto nemmere er det at sige 
undskyld. 
I dag skal vi høre om en kvinde, som siger 



undskyld, og om en mand, som ikke vil tilgive.  

 

Evangelium. 
Syng halleluja.  
Alle rejser sig. Man laver korsets tegn på pande, 
mund og hjerte og beder: 
Guds Hellige Ånd, hjælp mig at forstå, hvad Jesus 
siger. (pande) 
Hjælp mig at fortælle andre om Jesus. (mund) 
Hjælp mig at elske Jesus. (hjerte) 
 
 
Luk 7,36-38 
Jesus var inviteret hjem hos Simon. Simon var en 
betydningsfuld og rig mand. Mens de spiste, kom 
en kvinde ind i huset. Hun gik straks hen til 
Jesus, græd og faldt ned foran hans fødder. Så 
kyssede hun hans tæer, vædede dem med sine tårer 
og vaskede Jesu fødder. Derefter tørrede hun Jesu 
fødder med sit hår og gned dem i olie. 
Jesus lod hende være; men Simon blev vred. 
Kvinden havde et dårligt ry, og Simon ville ikke 
have hende i sit hus. 
Jesus så, at Simon var utilfreds. Han sagde: 
Da jeg i dag kom til dit hus, hilste du mig ikke 
velkommen. Men denne kvinde har gjort det. Hun 
elsker mig.” 
Så sagde Jesus til kvinden: ”Alt, hvad du har 
gjort forkert, er tilgivet.” 
 (Frit genfortalt) 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi 
evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 

 

Simon sagde ikke ”undskyld”; men det gjorde 
kvinden. Hvordan sagde hun ”undskyld”, for hun 
brugte jo ikke ord, vel? 
Men selv om Simon ikke havde sagt velkommen til 
ham, forlod Jesus ikke huset. Han blev hos Simon. 
Han spiste hos ham. 
Tror du, Jesus blev glad for at se kvinden? 
Hvorfor blev han glad? Nød de at mødes? 
Nød Simon, at Jesus var hos ham? 
 
Jesus elskede Simon; men han elskede også 
kvinden. Jeg tror, at kvinden forlod Simons hus 
meget gladere end Simon selv. 
Er det nemt at sige Undskyld? 
Når vi elsker, er det, som om vi siger ”undskyld” 



til et menneske. 
 
OBS! Gud tilgiver altid og er altid til stede. Vi 
siger undskyld for at tage imod hans kærlighed og 
tilgivelse.) 

 

Fri forbønner eller: 
 
Jesus,  
Når jeg har gjort noget skidt, kommer jeg til 
dig. 
For jeg ved, at du altid tilgiver mig. 
Tak, fordi du er så god. 
Jesus, styrk min tro.  
Amen. 
 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 

 

Som symbol på det, vi har gjort forkert, kan I 
lægge sten under korset. Jesus tager vores fejl 
på sig. 
 
Læg et sten af kors i midten af jeres rundkreds. 
 
Lav evt. et kors af fyrfadslys. Når vi siger 
”undskyld”, bliver det lysere. Jesus tilgiver os 
altid, fordi han elsker os. 

 


