
 

Børnekirke 
25. almindelige søndag år C 

Husk de fattige! 

 

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….. 
 

 

Hvordan har du det, når du møder nogen, der tigger? 
Eller når du ser sultende mennesker på TV? 
Hvad ville du gerne gøre, når du ser billeder fra 
katastrofeområder? 
 
Giv børnene tid til at svare og genfortæl 
historierne. 
 
Normalt har vi bare lyst til at hjælpe og hvis det 
er fattige mennesker langvejs fra, så ønsker vi at 
give penge for at hjælpe dem. I hvert fald burde vi 
gøre det. 
Men ofte har vi ikke så mange penge, fordi vi måske 
har brugt dem på unødvendige ting. 
Mange køber meget tøj, som de smider ud, før det er 
slidt. Vi køber legetøj, som vi næsten ikke leger 



med. 
Faktisk spiller vi mange penge væk for ting, vi 
slet ikke har brug for. 
Vi ønsker det bedste af alt. Men hvis kun det 
bedste er for os, hvem skal så have det dårlige? 
 

 

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 16,19-31:  
Jesus fortalte denne historie: Engang levede en rig 
mand, som altid havde det bedste af det hele. 
Udenfor hans dør levede en fattig mand, som levede 
af det, den rige mand smed væk. Lazarus døde og kom 
i himlen. Der var han glad. En dag døde også den 
rige mand. Han så Lazarus og så, at han var glad. 
Den rige var ikke glad og han ville, at Lazarus 
ville trøste ham. Men Gud sagde: ”Han kan kikke 
hjælpe dig. For du har allerede haft så mange gode 
timer. Nu er det Lazarus tur til at være glad.” Den 
rige ønskede han havde hjulpet den fattige Lazarus, 
mens han var i live. Nu, hvor han var død, var det 
for sent. 
 (frit genfortalt) 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 

 

Forsøg at tale med børnene om, at det ikke kun 
handle rom at give penge til de fattige, men også 
om en bevidsthedsændring. Hvad har jeg brug for? 
Hvad kan vi helt konkret gøre, for at hjælpe de 
fattige? 
Tal om ordsproget: ”Du skal ikke udsætte til i 
morgen, hvad du kan gøre i dag.” 
Så, hvad kan vi gøre i dag? 
 



 

Fri forbønner eller 
 
Kære Jesus. 
Tak for mad og drikke, 
klæder og legetøj. 
Tak for min familie, mine venner  
For latter og grin.  
Hjælp mig at dele med andre. 
 
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. 

 


