
 

Børnekirke 
1. søndag i fasten år C 
Jesus bliver fristet 

 

 

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. 

 

I dag begynder fastetiden. Den varer 40 dage. I 
fasten prøver vi at gøre tingene godt. Er der 
noget, som du gerne vil gøre lidt bedre? 
 
Giv børnene tid til at svare og dele deres ideer. 
 
Kender du nogen, som prøver at tabe sig eller er på 
diæt?  
Hvorfor vil han/hende tabe sig? Hvorfor er han/hun 
på diæt? 
Har du nogle planer for fastetiden? Hvad kunne du 
tænke dig at gøre? 
 
Del jeres ideer med hinanden. Husk på, at børnene 
ikke bør overbebyrdes. Tag et forsæt ad gangen. Tag 
en uge ad gangen. Det er vigtigere at tage små 
skridt end at blive desillusioneret og modløs. 



I advents- og juletiden hyggede vi os rigtig meget 
med god mad. Vi har spist meget og nydt det. Måske 
gør vi det stadigvæk. Muligvis har vi glemt andre 
over det. Men vor Far i Himlen vil, at vi tænker på 
andre. Derfor er det godt at tænke på, hvad vi i 
denne fastetid kan gøre for andre. 
 
Jesus trak sig også tilbage og tænkte over det.  
 

 

Evangelium 
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 4, 1-13 
Jesus var ude i ørkenen. Han var der i fyrre dage 
alene. Han spiste intet. Men han blev meget sulten. 
Djævlen, Guds fjende, ville afprøve Jesus.  Han 
sagde til Jesus: 
”Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene skal blive 
brød.” 
Jesus svarede: ”Vi lever ikke af brød alene. Vi 
lever også af Guds Ord.” 
Derefter førte Djævelen Jesus til Jerusalem. Han 
stillede ham helt oppe på templets mur. Djævelen 
sagde: ”Hvis du virkelig er Guds søn, så spring 
ned. Guds engle vil gribe dig.” 
Jesus svarede: ”Du må ikke lave numre med Gud.” 
Nu tog Djævelen Jesus med op på et meget højt 
bjerg. Han lod ham se alle verdens lande. Djævelen 
sagde: ”Fald ned og tilbed mig. Så skal alt dette 
være dit.” 
Jesus svarede: ”Kun Gud må tilbedes. Ingen anden.” 
Så forlod Djævelen ham. ” 
(Frit genfortalt) 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 



 

Hvordan har Jesus haft det i ørkenen? 
Tror du, han helst ville være gået hjem? 
Hvorfor blev han i ørkenen? 
Hvordan var Jesus over for Djævelen? 
Jesus gav ikke op. Han modstod Djævelen, fordi han 
ville gøre det, der er rigtigt. 
I denne fastetid vil vi også prøve at gøre det 
rigtige.  
Lad os derfor bede Jesus om hjælp.  
 

 

Fri forbønner eller: 
 
Jesus,  
Her er jeg.  
Vil du hjælpe mig 
til at gøre det rette. 
Jeg be’r dig kun om dette. 
Amen. 
 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 

 

Lav et postkort med et forsæt, som børnene kan 
dekorere:  
Forslag: 
Jeg beder morgenbøn. 
Jeg beder aftenbøn. 
Jeg kommer, når mor/far kalder. 
Jeg rydder op på mit værelse. Jeg leger med 
nogen, som ingen leger med. 
Jeg vil smile i dag. 
Jeg vil være taknemlig i dag. 
Du kan også lave et forslag til hver dag af 
ugen, som I så kan tale om ved næste børnekirke! 
  

 


