
 

Børnekirke 
27. almindelige søndag år C 

Hav tro! 

 

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….. 
 

 

Kender du Guiness Rekordbog? 
Hvad handler den om? Hvad fortæller den om? 
Der kan man læse om alle mulige forskellige 
rekorder. Hvem der har bagt de fleste småkager og 
hvem der så har spist den største portion. Hvem 
der er klatret op ad det højeste bjerg på kortest 
tid. Hvem der kan hoppe længst eller også hvem 
der kan kysse længst. 
 
Giv børnene tid til at svare og genfortæl 
historierne. 
 
Hvad er det mest overraskende for dig? 
Hvad er det mest usædvanlige for dig? 
Kik på hinanden. Hvad kan I se? Hvordan ser din 
sidemand ud? 



Er det ikke overraskende, at vi alle er helt 
enestående? Ingen minder om et andet menneske.  
Selv om der findes millioner af mennesker, så er 
vi alle enestående. Ingen er helt som et andet 
menneske. Ikke engang tvillinger.  Og der findes 
utrolig mange forskellige slags dyr. 
Synes du, at jorden er stor? Hvad så, hvis du 
tænker på rummet? Den er endnu større.  
Og hvem har skabt alt det: mennesker, dyr, 
planter og rummet? 
Jesus fortæller os i dagens evangelium: Stol på 
mig. Tror på mig. Så vil vi kunne gøre 
usædvanlige ting. 

 

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 17,5-10:  
En dag sagde Jesu venner til ham: ”Hjælp os med 
at tro endnu mere.” 
Jesus sagde til dem: ”Hvis jeres tro ville være 
så lille som et sennepsfrø, ville I kunne gøre 
store ting. Gør store ting, vær særlig gode ved 
hinanden.” 
 
(frit genfortalt) 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi 
evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 

 

Hvad mente Jesu venner egentlig, da de bad om: 
”Hjælp os med at tro endnu mere?” 
Hvad kunne du tænke dig at gøre? 
Hvilke usædvanlige ting ville du gerne kunne 
gøre? 
Ville de være mulige ellrr umulige til at gøre 
for dig? 
Hvorfor? 



 

Fri forbønner eller 
 
Kære Jesus. 
Du er hos mig. 
Jeg behøves ikke være bange. 
Tak for det. 
Hjælp mig at være god ved andre. 
Amen. 
 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 

 

Brug krukken med de gode gerninger fra sidste 
gang. 
 
Lav en collage med forskellige mennesker, dyr og 
planter – alt den mangfoldighed, Gud har skabt. 
 
Tag en stempude og tag fingeraftryk af ethvert 
barn, som de putter på et udklippet hjerte. 
Ethvert menneske er enestående og Gud elsker det 
sådan, som det er. 

 


