
 

Børnekirke 
24. almindelige søndag år C 

Gud elsker os også, når vi gør noget dumt! 

 

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 tabt noget, som virkelig betød 
meget for dig? 
 
Giv børnene tid til at svare og genfortæl 
historierne. 
 
Hvad tabte du? 
Hvordan skete det? 
Hvad gjorde du? 
Søgte du, indtil du havde fundet det? Gav du på et 
tidspunkt op med at søge? 
Hvordan var det, da du fandt det igen? 
Hvordan havde du det? 
Har nogen hjulpet dig med at søge? 
 
I dag hører vi om en far, som troede, han aldrig 



ville se sin søn igen. Men sønnen kom hjem. 

 

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 15,1-32:  
Jesus sagde: ”Gud er Gud for alle mennesker, for de 
gode og for de onde. Hør nu denne historie: 
En mand havde to sønner. Den yngste bad sin far: 
”Giv mig min arv. Jeg har brug for pengene nu.” Så 
gav hans far ham pengene. 
Så tog den yngste søn sine ting og rejste 
hjemmefra. 
Han fik mange venner, spiste godt og levede godt. 
Men da han havde brugt alle sine penge, forvandt 
også alle hans venner. 
”Jeg er sulten!”, tænkte sønnen. ”Jeg skal finde et 
arbejde.” 
”Pas mine grise”, sagde en bonde og sønnen sagde 
”ja tak” til arbejdet, fordi han var sulten. Han 
var endda så sulten, at han kort tid efter spiste 
af den mad, grisene fik. 
Men så tænkte han på sin far.  
”Det er skidt, det her. Hvorfor er jeg her, når der 
hjemme hos min far er ingen, der sulter?” 
Han rejste sig. ”Jeg vil gå hjem og sige undskyld 
til min far. Jeg kan måske arbejde hos ham. For jeg 
er ikke værdig til at være hans søn.” 
Men hans far stod ved hegnet og kikkede efter sin 
søn. ”Mon han kommer i dag? Han har været væk så 
længe og jeg savner ham.” 
Mens han holdt øje med vejen, råbte han pludselig: 
”Jo, det er jo ham! Min søn kommer hjem!” 
”Undskyld”, sagde sønnen, da hans far omfavnede 
ham. ”Jeg kan ikke være din søn. Men jeg vil gerne 
arbejde for dig.” 
Men hans far kyssede og krammede ham bare og sagde 
til tjenerne: ”Giv ham fint og tøj på. Giv ham 
noget at spise. Vi skal fejre en fest. Min søn, som 
jeg troede jeg aldrig ville se mere, er kommet hjem 
til mig. Han er blevet fundet!” 
 (frit genfortalt) 



 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 

 

Faren i Jesu historie er ligesom Gu. Og drengen er 
ligesom os. 
Nogle gange gør vi noget dumt eller forkert. Men 
ligesom faren elsker sin søn uanset hvad, lige 
sådan elsker Gud os.  
Hvorfor ville sønnen gå hjem? 
Hvordan var det for ham at komme hjem? 
Hvordan havde faderen det mon? 
Hvorfor gør faderen som han gør? 
 
Selv når vi gør noget dumt, så elsker Gud os. Gud 
elsker alle. Han elsker os altid. Han elsker alle 
mennesker. Og Gud tilgiver os, når vi har gjort 
noget forkert. Fordi Gud er kærlighed. 

 

 

Fri forbønner eller 
 
Kære Jesus. 
Om jeg er sød eller dum, 
Du elsker mig. 
For det kan jeg kun sige tak til dig. 
Hjælp mig altid at huske: 
Jeg er din  
og du er min, 
fordi du elsker mig 
uanset hvad. 
Amen. 
 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 

 

Brug krukken med de gode gerninger fra sidste 
gang. 
 
Klip hjerter af rød pap og skriv på: 
Jesus elsker dig. Altid.  

 


