
 

Børnekirke 
14. almindelige søndag år C 

Fred være med dette hus 

 

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 opgaver derhjemme? 
Hvad hjælper du din mor og far med? 
Kan du lide det? 
Gør du det alene eller sammen med en anden, f.eks. 
dine søskende eller forældre? 
 
Giv børnene tid til at svare og dele deres ideer. 
 
Hvad skal du gøre, når du løser dine opgaver(små 
jobs derhjemme? 
Har du en partner? Er det sjovt at være sammen med 
en partner? 
Hvorfor synes du det? 
 
I dag hører vi, hvordan Jesu sendte 72 venner ud at 
arbejde. De fik en opgave. Men han gav dem en 



partner, og de gik altid sammen. 
  

 

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 10,1-12, 17-20) 
Jesus sendte sine venner ud. 
Han sagde: ”Når I kommer til et hus, så sig: Fred 
være med jer.” 
Spis, hvad de giver jer at spise. 
Hvis de ikke vil høre på jer, så gå videre. 
De 72 venner kom tilbage og fortalte, hvad de havde 
oplevet. Jesus smilede. Han sagde: I burde være 
endnu mere glade, fordi jeres navne er skrevet i 
himlen.” 
 (Frit genfortalt) 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 

 

Hvad mener Jesus med, at deres navne er skrevet i 
himlen? (DÅBEN) 
Vi er blevet døbt og har fået en opgave. Vi bør gå 
ud og fortælle andre om Jesus. Vi bør bringe fred 
til dem. 

 

Fri forbønner eller: 
 
Jesus,  
Tak fordi jeg er døbt og din ven. 
Jeg vil gå, hvor du end sender mig hen. 
Hvor end jeg går, bliv du hos mig. 
Så jeg kan fortælle andre om dig. 
Amen.  
 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 

 

Lav en døbefont af ler, som hvert barn kan tage 
med hjem til næste gang, når den er blevet tør. 
 
Alternativ: Klip en døbefont ud. Skriv på papiret: 
Jeg er døbt for at kunne fortælle andre om Jesus. 



 


