
 

Børnekirke 
18. almindelige søndag år C 

Den grådige mand 

 

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….. 
 

 

Samler du noget? Hvad samler du? 
Synes du, det er at spille tid, at samle på noget? 
Hvad synes du ellers er spild af tid? 
 
Giv børnene tid til at svare og dele deres ideer. 
 
Det kan være sjovt, at samle på noget, f.eks. 
klistermærker, frimærker, ølkapsler etc. Eller 
viskelædere. Men det er trist, når vi bliver 
uvenner med vores venner, fordi de kikker på vores 
ting eller rører dem eller måske også kommer til at 
ødelægge noget.  
Det er trist, hvis vi bliver uvenner med dem og 
måske mister gode venner. 
Hvad vil du hellere have: ting eller venner? 
Hvordan synes du, bruger man sin tid på en god 



måde? 
 
I dag hører vi en historie om en mand, der havde 
meget travlt med at samle ting. Hør historien og 
tænk over, om han har brugt sin tid på en god måde. 
 

 

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 12,13-21:  
En mand fra mængden råbte: »Mester, sig til min 
bror, at han skal dele min fars arv med mig!«  
Jesus svarede: »Gud har ikke sendt mig for at være 
dommer i jeres retssager.«  
Så tilføjede han henvendt til de omkringstående: 
»Vogt jer for al slags pengebegær, for økonomisk 
velstand kan ikke skænke jer livet.« 
Derpå fortalte Jesus en historie: »En rig mand 
havde en gård, hvis marker havde givet en 
rekordstor høst. Han spekulerede derfor på, hvad 
han skulle gøre, for han havde ikke plads til den 
enorme høst. Til sidst sagde han til sig selv: >Jeg 
vil rive mine lader ned og bygge nogle endnu 
større, så jeg kan få det hele under tag. Derefter 
vil jeg tage den med ro og sige til mig selv: Nu 
har du samlet nok til mange år, og det er på tide, 
du nyder livet. Spis, drik og vær glad!< Men Gud 
sagde til ham: >Du er en tåbe! I nat skal du dø! 
Hvem skal så have alt det, du har skrabet 
sammen?< Sådan går det den, der kun tænker på at 
samle sig rigdomme på jorden uden at kende 
rigdommen fra Gud.«  
(Bibelen på nudansk, www.bibelserver.com) 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 



 

Hvad fortæller Jesus om manden? 
Hvordan brugte han sin tid? 
Brugte han sin tid på en god måde? 
Hvad var han bange for? 
Hvordan var han?  
Hvad har vi virkelig brug for for at kunne leve? 
 

 

Fri forbønner eller 
 
Kære Jesus, 
Hjælp mig at bruge min tid på en god måde. 
Amen. 
 
 
 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 

 

Tegn et hus eller klip et stort hus af en 
tapetrulle. Skriv på, hvad der gør vort ”livshus” 
til et godt hus at bo i: venskab, forståelse, at 
blive trøstet, at blive elsket, grine, latter,…. 

 


