
 

Børnekirke 
19. almindelige søndag år C 

Vær parat! 

 

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 prøvet at komme for sent? Hvem i jeres 
familie er altid den sidste, der bliver færdig med 
at tage tøj på? 
Er du nogen sinde kommet for sent til bussen, toget 
eller en fest? 
Hvorfor skete det? Hvordan var det? 
 
Giv børnene tid til at svare og dele deres ideer. 
 
Vi kommer ofte for sent, fordi vi glemmer tiden. I 
dag hører vi om, at Gud har valgt os.  
Han har kaldet og udvalgt os.  
Gud har valgt os.  
Han vil give os sit rige.  
Er du parat til det?  
For at komme til Guds rige, skal vi ikke rejse.  



Det eneste, vi skal gøre, er dette:  
Vi skal leve, som Gud ønsker det af os. 
Så gør vi Gud til Kongen i vort liv.  
Så vil vi få hans kongedømme.  
 

 

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 12,32-34,40:  
Vær ikke bange, du lille flok, for jeres Far har 
besluttet at give jer del i sit Rige. Sælg, hvad I 
har og giv pengene til dem, der er i nød. Skaf jer 
punge, der aldrig bliver slidt op, og rigdomme i 
Himlen, der aldrig mister deres værdi, for dér 
bliver der hverken stjålet eller ødelagt noget. 
Hvor jeres rigdomme er, vil også jeres tanker være.  
Sådan skal I være parate, for Menneskesønnen kommer 
på et tidspunkt, I ikke regner med.« 
(Bibelen på nudansk, www.bibelserver.com) 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 

 

Når vi har del i Guds rige, føler vi glæde.  
For vi er glade, når andre er gode ved os, og når 
vi er gode ved andre. At være gode mod hinanden 
spreder. 
I Guds rige er der ingen grådige mennesker, ingen 
kampe, ingen mobning, ingen larm og heller ingen, 
der bider. 
Brug din tid. Gør alt, for at andre kan opleve, 
hvordan Guds rige er. Vær parat nu. 
Begynd med at vinde venner. Vær gode mod hinanden. 
Spred glæde. 
 

 

Fri forbønner eller 
 
Kære Jesus. 
Hjælp mig at sprede glæde. 
Jeg vil gerne være en god ven. 
Amen. 



 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 

 

Hav en pose med forskellige frugter klippet af 
papir. Skriv gode og dårlige gerninger på hver 
frugt, f.eks. at trøste, at lyve, at sige dumme 
navne, at hjælpe. Lad børnene trække nogle frugter 
og tal om, hvorfor de spreder glæde, og også, om 
de spreder Guds rige eller ej. 

 


