
 

Børnekirke 
22. almindelige søndag år C 

Vær ikke indbilske 

 

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….. 
 

 

Hvorfor tror nogle mennesker, de er bedre eller 
mere betydningsfuld end andre? 

• stærkere 
• rigere 
• ser bedre ud 
• er klogere 
• sjovere 

 
Giv børnene tid til at svare og genfortæl 
historierne. 
 
Hvad synes du, gør et menneske betydningsfuld? 
Forklar børnene: Der vil altid være en, der er 
større end dig. 
 



 

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 14,1, 7-14:  
Jesus fortalte en historie. 
En vigtig mand inviterede til fest. Alle kom og 
mange skyndte sig til at være de første. De ville 
gerne have de bedste pladser helt foran. 
Men, så sagde Jesus, tag ikke de bedste pladser. 
For der kunne komme en, der er vigtigere end dig, 
som skal sidde p din plads og så skal du sidde helt 
bag. Sæt dig hellere længere nede, for så kan din 
ven sige: ”Kom frem, du hører til mig.”  
 
(frit genfortalt) 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 

 

Hvad fortæller Jesus os i dag? 
Taler han bare om en fest, man er inviteret til? 
Eller vil han fortælle os noget andet? Bruger han 
bare et billede? 
 

 

Fri forbønner eller 
 
Kære Jesus. 
Jeg er vigtig i dine øjne.  
Hjælp mig at huske, at ethvert menneske er 
betydningsfuldt for dig. 
Så kan jeg hjælpe andre ligesom du gjorde det. 
Amen. 
 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 

 

Tegn et billede af dig (gerne også i fuld 
størrelse med omrids af hele kroppen) og skriv, 
hvad der et specielt for dig. For ethvert menneske 
er særligt i Jesu øjne. 

 


