
 

Børnekirke 
3. almindelige søndag år C 

Jesus viser vejen! 
 

 

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 nogen engang sagt til dig: ”Det er fint!” 
Hvordan følte du dig så? 
Har nogen sagt til dig: ”Det gjorde du godt!” eller 
”Super!” 
Hvordan føltes det? 
”Super!”  
Har nogen sagt til dig: ”Mange tak!” 
Hvad syntes du om det? 
Har nogen sagt: ”Jeg er glad for dig.” Eller ”Jeg 
kan godt lide dig.” 
Hvordan var det? Hvordan følte du dig så? 
 
Men når nogen ikke er søde ved os, driller os eller 
griner ad os, så bliver vi kede af det. 
 
Engang var Jesus i synagogen i sin hjemby. Lad os 
høre, hvad han sagde til dem.  



 

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 1,1-4; 14-21 
Jesus sagde: ”Jeg er kommet for at fortælle gode 
nyheder. Jeg er kommet for at hjælpe de fattige. 
Jeg er kommet for at hjælpe dem, der ingen venner 
har. Jeg er kommet for at trøste dem, der er 
triste. Jeg er kommet for at vise en ny vej.” 
 
(Frit genfortalt; læs evt. op fra en børnebibel.)  
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 

 

Hvad betyder det at have godt nyt til de fattige? 
Hvordan kan vi hjælpe Jesus med hans 
arbejde/opgave? 
Husk, at vi vil hjælpe ham, fordi vi er døbt. 
Har I nogle ideer? 
 
Jesus bringer glæde.  
Forslag: At sige et opmuntrende ord til nogen, at 
hjælpe andre, at sige tak…. 
 

 

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

 

a) Brug evt. krukken fra sidste søndag. Stil den 
i midten og forbered forskellige papirer eller 
billeder, som viser, hvordan man kan sprede 
glæde og gøre, som Jesus ønsker. Forbered også 
noget, som ikke er så godt, f.eks. det 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.  

 
c) Lav et ark papir med forslag til at gøre noget 

godt for andre. Hvert barn får papiret med 
hjem og kan vælge at gøre en god ting hver 
dag. Så må de strege det over og næste dag 
igen vælge noget nyt: f.eks. Jeg vil sige 
noget pænt til en, som er alene. Jeg vil ringe 
til nogen, som er ensom. Jeg vil sige ”tak” 
til min mor/far, fordi de har lavet lækker 
mad. Jeg vil hjælpe til med at tage af bordet. 
Jeg vil hjælpe til med at rydde op i 
børnehaven/klassen. …. 

 
 


