
 

Børnekirke 
16. almindelige søndag år C 

De vigtige ting 

 

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….. 
 

 

Hvordan er det så gået med at hjælpe helt uventet? 
Har du fået gjort det? 
Bliver du altid glad, når din mor og far beder dig 
om hjælp? 
Gider du det altid? 
Hvornår gider du ikke hjælpe? 
Hvad gør du så? 
Siger du: ”Det er ikke min tur. De andre skal også 
gøre noget …” 
 
Giv børnene tid til at svare og dele deres ideer. 
 
Har du nogen sinde set, at andre har fået en 
spændende opgave og været misundelig på dem?  
Hvad gjorde du så? Spurgte du dine forældre, om du 
også måtte få en sådan opgave? 



Vi surmuler alle en gang imellem og bruger meget 
tid på at se på, hvordan andre har det, eller hvad 
de laver. 
 

 

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 10,38-42 
Jesus besøgte sine venner, Marta, Maria og Lazarus. 
De var søskende og boede i Betania lidt uden for 
Jerusalem.  
”Du gør dig stor umage, Martha”, sagde Jesus. Marta 
havde altid meget travlt i huset. Hun gjorde rent 
og vaskede op, og lige nu var hun i gang med at 
lave aftensmad. 
”Det bliver jeg jo nødt til”, svarede Marta lidt 
vredt. ”Maria laver jo ikke noget. Og mad skal vi 
jo have!” 
Imens sad Maria inde i stuen hos Jesus. Hun lyttede 
til hans gode historier. Hun ville simpelthen høre 
hvert ord, han sagde. 
”Sig dog til Maria, at hun bliver nødt til at 
hjælpe mig”, sagde Marta til Jesus. 
”Men Marta,” svarede Jesus. ”Maria gør noget godt. 
Hun lytter til mig. Det burde du også gøre.”  
 (Frit genfortalt) 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 

 

Hvad synes du om Jesus? Er han fair? 
Marta viste sin kærlighed ved at sørge for mad. 
Maria viste sin kærlighed ved at lytte. Men Marta 
ødelagde det hele ved at surmule og klage. 
Vi surmuler også ofte eller klager over, at noget 
ikke er, som det burde være. Lad os i stedet prøve 
at bede en bøn, når vi har lyst til at surmule. 
Overvej engang, hvornår du bedst kan bede. Er det 
om morgenen eller om aftenen, før du sover? 



 

Fri forbønner eller: 
 
Jesus,  
Du har hjulpet mennesker. 
Det vil jeg også gøre. 
Du er altid hos mig.  
Lad mig huske det.  
 
Amen.  
 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 

 

Lav bedekort. 
Du har brug for en mælkekarton. Skær den ene 
langside væk. Lim kulørt karton udvendig på 
mælkekartonen og pynt den med glansbilleder (måske 
også med bibelske motiver) eller dekorer den selv 
med tusch. 
Klip nu bedekort i en størrelse, der lige passer 
ned i æsken. Lim billeder af dem, du skal bede 
for, på kortene. Æsken kan bruges, når der bliver 
bedt aftenbøn eller ved familieandagten. Du kan 
også lime billeder på af f.eks. mennesker, der er 
syge, børn …, så de bliver husket i bønnen. 

 


