
 

Børnekirke 
2 søndag i påsken år C 

Fred være med jer 
 

 

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….. 
 

 

Hvordan var jeres påskeferie? 
Hvad lavede du? 
Fik I uventede gæster, som bare kikkede forbi? 
Havde de brug for jeres hjælp? 
 
Giv børnene tid til at svare og dele deres ideer. 
 
I dag hører vi om, at Jesus overraskede sine venner 
med et besøg. Og han havde en vidunderlig gave 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) 
 
 
Joh 20,19-31 
Samme aften var Jesu venner sammen. 
”Er døren lukket?” spurgte Peter, da alle var 
kommet. 
”Ja, jeg har låst.” 
Jesu venner var bange. De turde ikke tro på, at 
Jesus var opstanden og levede. 
Pludselig var der én, der sagde: ”God aften! Fred 
være med jer. Det er mig. Jesus. I skal ikke være 
bange. Selv om jeg er kommet gennem lukkede døre, 
er jeg ikke et spøgelse, men jeres ven. Tro på mig. 
Jeg lever og er med jer som før. Fortæl det til 
alle mennesker.” 
Så var Jesus væk igen. 
 (frit genfortalt) 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 

 

Hvad gav Jesus sine venner? (fred, mission) 
Jeg tror, at Jesu venner næsten ikke kunne tro, 
hvad de havde set! Og de var overrasket over det, 
Jesus sagde til dem.  Jesus ønsker, at vi gør hans 
arbejde. Han beder os om at bringe fred til andre. 
At give fred er at være gode venner.  
Jesus vil, at vi fortæller andre om ham.  
 

 

Fri forbønner eller: 
 
Jesus,  
lad mig fortælle andre om dig. 
De bør vide, hvad du har gjort for mig. 
For du lever og er hos mig.  
Det er jeg glad for, og jeg takker dig.  
Amen. 
 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 



 

A) Klip en fredsdue ud af et ark papir. Dekorer 
den og skriv: Bring Jesu fred til alle 
mennesker.  

 


