
 

Børnekirke 
2. søndag i fasten år C 

De så kun Jesus 
 

 

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 klatret op ad et højt bjerg 
eller været oppe på en høj bygning og set ned? 
Hvordan var det? 
Var det ”wow”?  
Tog det pusten fra dig? 
 
Giv børnene tid til at svare og dele deres ideer. 
 
Har du oplevet noget andet, som tog pusten fra dig? 
Ofte er det noget smukt, vi ser, der tager pusten 
fra os. Eller noget stort, vi oplever. 
Det kan være en solnedgang eller bare nogle 
dugdråber i et edderkoppespind, som glitrer som 
diamanter. Når noget er ”wow”, har vi lyst til at 
tage et billede for at have et minde om det, vi 
oplever. 
I dag vil vi høre om en vidunderlig oplevelse, 



Jesus havde sammen med sine venner Peter, Johannes 
og Jakob. 
 

 

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 9, 28-36 
En uges tid senere tog Jesus Peter, Johannes og 
Jakob med op på et bjerg for at bede. Mens han bad, 
begyndte hans ansigt at stråle, og hans lange 
kjortel blev blændende hvid. Pludselig var der to 
mænd, som stod og talte med ham. Det var Moses og 
Elias. De strålede af himmelsk herlighed, og de 
talte med ham om hans snarlige bortgang, der skulle 
finde sted i Jerusalem. Peter og de andre var 
frygtelig døsige og kæmpede mod søvnen. Det 
lykkedes dem at holde sig vågne, og de så, hvordan 
både Jesus og de to mænd udstrålede Guds herlighed. 
Da Moses og Elias skulle til at forlade Jesus, 
udbrød Peter: »Mester, hvor er det skønt at være 
her. Lad os bygge tre hytter: en til dig, en til 
Moses og en til Elias.« Han vidste ikke, hvad han 
skulle sige. I det samme kom der en sky ned over 
dem, og de blev bange, da de pludselig befandt sig 
midt inde i den. Så lød der en stemme inde fra 
skyen: »Det er min elskede Søn. Lyt til ham!« Da 
stemmen lød, var der ingen andre at se end Jesus. 
Den oplevelse holdt disciplene foreløbig for sig 
selv. Det var først lang tid senere, de fortalte 
andre om, hvad de havde set. 
 
(taget fra www.bibelserver.com; alternativ: Tag 
teksten fra Sesams børnebibel, s. 407f.) 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 



 

Sikken herlig dag for Jesus og hans venner! 
Hvad synes du, var det bedste? 
Ville du gerne have været sammen med dem? 
Hvad ville du så have sagt eller gjort? 
Hvorfor skulle Jesu venner være bange? 
Hvem talte? 
Hvad tror du, Gud vil fortælle os med denne 
historie? 
 
Overvej sammen, hvad enhver af jer kan gøre for et 
andet menneske, så det siger: ”Wow, det er skønt! 

 

Fri forbønner eller: 
 
Jesus,  
her er jeg.  
Hjælp mig til at tro på dig. 
Vil du hjælpe mig til at gøre det rette? 
Jeg be’r dig kun om dette: 
Sjov og glæde vil jeg give. 
Hjælp mig til det, mens jeg er i live. 
Amen. 
 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 

 

Klip et et hjerte ud og skriv derpå, hvad I vil 
gøre for, at andre kan få en ”Wow”-oplevelse. 

 


