
 

Børnekirke 
29. almindelige søndag år C 

Giv ikke op! 

 

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 prøvet at gøre en ting og så givet op, 
fordi det var for svært? 
Eller har du nogensinde været med til en 
konkurrence og opgivet at vinde, fordi det var 
for svært? 
 
Giv børnene tid til at svare og genfortæl 
historierne.  
 
Hvorfor gav du op? 
hvad ville du opnå? 
Har du nogensinde bedt om noget og er holdt op 
med at bede, fordi du ikke fik det, du bad om? 
Var det, som om Gud ikke hørte din bøn? 
Hvordan havde du det med det? 
 



Når en mor forbereder flasken til sin baby, så er 
mælken nogle gange for varmt og moren lægger 
flasken så i noget koldt vand for at afkøle den. 
Babyen synes nok, at moderen er grusom. Den er 
sulten. Den ser flasken og forstår ikke, hvorfor 
moderen ikke giver dem noget at spise. Men det 
ved ikke, at mælken er for varm og at moderen 
passer på, at babyen ikke brænder sig.  
 
Sådan er det også med os. Vi beder om mange gode 
ting. Men nogle gange er det bedre at vente, 
fordi det er ikke så godt, vi får dem nu. Men Gud 
ved, hvad vi har brug for. 

 

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 18,1-8:  
Jesus fortalte denne historie: 
Engang levede der en dommer. Han var ikke 
retfærdig. I samme by levede der en fattig enke. 
Hun havde brug for hjælp, men dommeren ville ikke 
hjælpe hende. Enken gik hen til ham hver dag og 
fortalte ham, hvad hun havde brug for. Men 
dommeren ville ikke lytte til hende eller gøre 
noget ved det. Men enken blev ved og ved og ved. 
En dag blev dommeren så vred, at han sagde: Hun 
bliver dog ved. Hun er utrolig. Gør som hun 
siger, så jeg kan få ro. 
 
Jesus sagde: Hvis en uretfærdig dommer giver 
enken, hvad hun har brug for, hvor meget mere vil 
ikke Gud give jer, når I beder ham om hjælp. 
 (frit genfortalt) 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi 
evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 

 

Hvad synes du om enken? 
Hvad gør hun? 
Hvorfor gør hun det? 
Blev hun aldrig træt af det hele? Var hun ikke på 
nippet til at give op? 



Hvorfor blev hun ved med at tigge? 
Har du nogensinde opgivet noget? 
Måske skulle du prøve igen? Bed Gud om at hjælpe 
dig til at holde ud. 
 
 

 

Fri forbønner: 
 
Kære Jesus, 
Jeg beder dig for…. 
Hjælp mig til at være sød ved de andre. 
Lad mig aldrig give op. 
Tak. 
Amen.  
 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 

 

Knyt eller flet venskabsbånd i forskellige 
farver, måske i rød (kærlighed), grøn(håb) og tro 
(blå). Det kan huske os på, at vi ikke bør give 
op, selv når det er svært. 
 
 

 


