
 

Børnekirke 
25. almindelige søndag år C 

Elsk Gud! 

 

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….. 
 

 

Kan du gøre to ting ad gangen?  
Hvad er så det? 
Kan du vise os det? 
 
Giv børnene tid til at svare og genfortæl 
historierne. 
 
Lad dem prøve at lade hånden kredse rund oven over 
hovedet og den anden hånd samtidig foran maven. Kan 
det lade sig gøre? Det er faktisk ikke så nemt.  
Prøver man at gøre det ene godt, så kludrer man 
ofte i det andet. 
 
I dag fortæller Jesus os, at man ikke kan gøre to 
ting ad gange. Man bør vælge, hvad man vil gøre. Så 
kan man gøre det helhjertet. 



 

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 16,13:  
Jesus siger: til os i dag: 
I kan ikke gøre to ting ad gangen. 
Så vil I gøre det ene godt og det andet dårligt. 
Hvis du hele tiden prøver at samle penge og tænker 
kun på penge, og elsker penge over alt, så vil du 
ikke kunne tænke på Gud og glemme ham. 
 
(frit genfortalt) 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 

 

Hvis du hele tiden kun ville tænke på penge, 
hvordan ville du så være? 
Tror du, man så også kan tænke på Gud? 
Hvad kan vi bruge pengene til? 
Beder Gud os om at leve uden penge? Nej, men han 
beder os om, at penge ikke skal fylde hele vort 
liv. De er bare penge, og ikke mere. Kunne du 
tænke dig at give nogle af dine lommepenge til 
kollekten i kirken? 
Tænk ikke over, om du har stort eller småt, du kan 
dele med andre. Alt vil skabe glæde hos dem, der 
har brug for hjælp. 

 

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. 
 
Måske kan I bage eller sælge nogle småkager 
sammen, for at samle penge til f.eks. Børnemissio 
ved Missio Danmark eller Caritas. 

 


