
 

Børnekirke 
21. almindelige søndag år C 
De første vil være de sidste 

 

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 nogensinde kludret i noget?  
Har du tabt en pung eller nogen penge? 
Har du glemt en replik i et teaterstykke fra 
skolen/børnehaven? 
Er du nogensinde gået glip af en spændende 
oplevelse med din mor eller far, fordi du ikke 
kunne lade være med at se noget kedeligt på TV? 
 
Giv børnene tid til at svare og genfortæl 
historierne. 
 
Der findes en masse ordsprog og talemåder. Hvad 
betyder det, når vi siger: Hvem der kommer først 
til, maler først. 
 
Jesus siger i dag til os: Brug tiden på en god måde 



og tjen andre. 
 

 

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 13,22-30:  
Mens Jesus var på vej til Jerusalem, spurgte nogle 
ham: 
”Hvor mange mennesker hører til dig?” 
Jesus svarede: ”Mange mennesker. De kommer fra hele 
verden. Så træk ikke jeres beslutning ud, for så 
vil de finde lykken før jer.” 
(frit genfortalt) 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 

 

Betyder det, at vi bare skal skubbe og mase os 
frem? 
Hvad mener Jesus, når han siger, at vi skal 
beslutte os? 
Hvad synes du om, at alle kan tilhøre Jesus, hvis 
bare de ønsker det? 
Forklar, hvis du har læst den originale bibeltekst 
dette ord:  
De sidste vil blive de første og de første vil 
blive de sidste. 

 

Fri forbønner eller 
 
Kære Jesus. 
Jeg tror på dig. 
Tak fordi jeg må tilhøre dig. 
Hjælp mig at fortælle andre om dig. 
Amen. 
 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 



 

Lav en collage med ansigter af mennesker fra hele 
verden. For mennesker fra hele verden tilhører 
Jesus. Skriv i midten: ”Ja, jeg vil være din, 
Jesus!” 
 

 


