
 

Børnekirke 
17. almindelige søndag år C 

Lær os at bede 

 

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….. 
 

 

Når du ikke ved, hvordan du skal løse en opgave, 
hvem beder du så om hjælp? 
Når du er på bar bund, hvem vil du så gå hen til? 
Hvis du ikke ved, hvilken gave du skal købe til din 
venindes/vens fødselsdag, hvad gør du så? 
 
Giv børnene tid til at svare og dele deres ideer. 
 
Når du ikke har en ide om, hvad du skal gøre, hvem 
beder du så om hjælp? Normalt kender vi alle en 
eller to personer, som vi altid kan bede om hjælp. 
Vi ved, at de gerne vil hjælpe os. 
 
Det samme skete for Jesu venner. De ville gerne 
kunne bede. Derfor spurgte de Jesus om, hvordan de 
kunne gøre det. 



 

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 11,1-14:  
En dag bad Jesus. Hans venner, så ham bede. De 
sagde til ham: 
”Lær os at bede.” 
”Jesus sagde: ”Sådan bør I bede: 
Fader Vor,  
Du som er i himlene, 
helliget vorde dit navn. 
Komme dit rige. 
Ske din vilje, 
Komme dit rige som i himlen så også på jorden. 
Giv os i dag vort daglige brød. 
Og forlad os vor skyld. som også vi forlader vores 
skyldnere. 
Og led os ikke ind i fristelse. 
Amen. 
 
(Frit genfortalt) 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 

 

Hvad synes du om Fader Vor? 
Hvornår beder du/I Fader Vor? 
Beder du det derhjemme? 
Hvilken del af bønnen kan du særlig godt lide? 
Skal vi lære at bede det sammen? 

 

 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 

 

Lav bedekort. 
Du har brug for en mælkekarton. Skær dens 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 bedes 
aftenbøn eller ved familieandagten. Du kan også 
lime billeder på af f.eks. mennesker, der er syge, 
børn …, så de bliver husket i bønnen. 

 


