
 
Børnekirke 

2. almindelige søndag år C 
Jesus er herlig! 

 

 

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. 

 

Har du nogen sinde kedet dig? Hvorfor kedede du 
dig? 
Hvad gjorde du så? Hvem forsøgte at hjælpe dig 
til at have det sjovt igen? 
Hvornår keder du dig og hvorfor? Hvad gør dig ked 
af det eller trist? 
 
Giv børnene tid til at tænke sig om. 
 
Nogle gange har vi det dårligt, fordi det er 
mørkt, eller vi føler os alene. Så er det skønt, 
når nogen vil være sammen med os eller gøre noget 
for os. 
Vi bliver ofte glade, når vi gør noget for andre. 
Sådan var det også med Jesus. Han var til et 
bryllup. Og der manglede de pludselig noget at 
drikke. Jesus ville have, at gæsterne var glade, 
og så forvandlede han vand til vin. Han viste for 
første gang, hvilke herlige ting han kunne gøre. 



 

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) 
 
 
Joh 2,1-11 
Jesus og hans venner og hans mor var inviteret 
til et bryllup. 
Men pludselig var der ingen vin mere. 
Maria, Jesu mor, vidste, at brudeparret ville 
blive ked af det.  
Hun fortalte Jesus om det. Maria stolede på Jesus 
og bad ham om at hjælpe. 
Jesus bad tjenerne fylde vand i krukkerne. Det 
gjorde de. Da de smagte på vandet, var det blevet 
forvandlet til vin. Det var det første mirakel, 
som Jesus udførte, og hans venner troede på, at 
han virkelig var sendt af Gud. 
 
(Frit genfortalt; læs evt. op fra en børnebibel.)  
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi 
evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 

 

Jesus var ikke bare en tryllekunstner. Han ville 
vise os, at han kunne ændre dårlige tider til 
gode tider. Jesus bringer glæde. Lad os gøre det 
samme som Maria, Jesu mor. Hvis vi gør, som Jesus 
siger, vil vi blive glade. 

 

Fri forbønner eller: 
 
Jesus, tak fordi du er min ven. 
Hjælp mig at være glad og gøre andre glade.  
Amen. 
 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 

 

a) Lav en krukke af ler eller saltdej som minde 
om Jesu første under. Du kan også stille en 
krukke i midten og have forberedt 
forskellige ark papir eller billeder, som 
viser, hvordan man kan sprede glæde og gøre, 
som Jesus ønsker. Forbered også noget, som 
ikke er så godt, f.eks. at være uvenner osv. 
Lad børnene selv afgøre, hvad der skal være 
i krukken, som gør os og andre glade. 

 
 
b) Alternativ: Læg en tapetrulle på gulvet, 



hvor du har tegnet en kæmpekrukke på. Skriv 
sammen med børnene på papiret (men i 
krukken!), hvordan man kan sprede glæde og 
gøre dårlige tider til gode tider.  

 
 


