
 

Børnekirke 
30. 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….. 
 

 

Ved du, hvad prale er? 
Hvordan praler man? 
hvordan er mennesker, der praler? Er det sjovt, 
at være sammen med dem? 
Hvordan er mennesker, der ikke praler? 
 
Giv børnene tid til at svare.   
 
Hvordan synes du, det er at være sammen med 
nogen, der praler? 
Kan dem, der praler, det, de siger? 
Er de altid så god som de siger? 
 
Jesus fortæller også om et menneske, der praler.  



 

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 18,8-14:  
Jesus fortalte denne historie: 
Engang kom to mænd i templet for at bede. Den ene 
var en farisæer. En farisæer er et menneske, som 
gør sig meget umage og gør mange gode ting. 
Den anden var en tolder. En tolder havde ofte 
bedraget og snydt. 
Begge var i templet for at bede. Farisæeren gik 
helt foran. Tolderen blev bag i templet. Han var 
ked af de ting, han havde gjort og kikkede ned i 
gulvet. 
Farisæeren sagde: ”Kære Gud. Tak fordi jeg gør så 
mange gode ting. Tak fordi jeg hjælper andre 
mennesker. Jeg har også fastet og bedt ekstra 
meget. Jeg er et godt menneske. Jeg er meget 
bedre end ham dernede, tolderen.” Og så vendte 
han sig om og kikkede på manden bag i templet.  
Tolderen bad stille. Han sagde. ”Gud, jeg har 
gjort så meget forkert. Tilgiv mig.” 
(frit genfortalt) 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi 
evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 

 

Hvad gør de to mænd i templet? Hvad siger 
farisæeren? 
Hvad siger tolderen? 
Hvem tror du, Gud synes godt om? Hvorfor? 
Forklar, at det forkerte er, at farisæeren kikker 
væk fra Gud, han kikker ned til et andet 
menneske. Han ser fejl hos ham. Han mister fokus. 
Ellers har farisæeren jo gjort en del gode ting.” 
Prøv i den næste uge, at rose de mennesker, der 
gør noget godt og sig tak i bønnen. 
Bed om tilgivelse, når der er noget, der ikke er 
så godt. 



 

Fri forbønner/taksigelse for alt det gode, vi har 
gjort: 
 
Tak Jesus, for… 
Tak, … 
 
Undskyld, fordi jeg… 
 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 

 

Brug krukken med de gode gerninger på ny. 
 
Lav et bogmærke ved at klippe et langt stykke 
papir ud. Klistrer ting på, som du vil takke for. 
Det hjælper meget unge børn til at huske 
taksigelsen i bønnen. 
 

 


