
 

Børnekirke 
3 søndag i påsken år C 

Elsker du mig? 
 

 

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….. 
 

 

Hvem har du sagt til: Jeg elsker dig? 
Har nogen (din far eller mor eller nogle venner) 
sagt ”Jeg elsker dig” til dig? 
Måske har du ikke sagt det med ord, men vist din 
kærlighed. 
Du har skrevet et brev. 
Du har tegnet en tegning. 
Du har lavet en halskæde af pastaskruer. 
Du har smilet til nogen. 
Du har omfavnet din ven. 
 
Giv børnene tid til at svare og dele deres ideer. 
 
Hvornår fortæller du din mor og far (eller andre), 
at du elsker dem? 



Gør du det, når I har været op at skændes eller 
bare sådan uden videre? 
Hvem elsker du? 
Hvad vil du gøre for dem for at vise dem, hvor 
meget du elsker 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 21,1-19 
Peter og Jesu venner prøvede at fange fisk i 
Genesaret sø; men der var ikke mange fisk. 
Da Peter trak nettet op, var det næsten tomt. 
”Vi dør af sult, hvis vi ikke fanger noget”, 
sukkede han. 
”Har du fanget noget?” Det var én fra bredden, der 
råbte ud til dem. 
”Nej!” råbte Peter trist. ”Slet ikke noget.” 
”Så prøv én gang til på den anden side.” Peter var 
irriteret på manden ved stranden; men alligevel 
gjorde han, som han havde fået besked på. 
Johannes kaldte: ”Kom og hjælp. Båden synker.” 
Peter gjorde store øjne. Hvor kom dog alle de fisk 
fra? Før havde de slet ikke fanget noget som helst, 
og nu var der pludselig tusindvis af fisk? 
”Jesus!” Peter genkendte manden ved stranden. ”Det 
er dig, Jesus. Du har givet os den rige fangst.” 
Bagefter talte Jesus med Peter helt alene. 
”Elsker du mig?”, spurgte Jesus ham. 
”Ja”, svarede Peter. Og så spurgte Jesus for anden 
og tredje gang: ”Elsker du mig?” Og Peter svarede 
”Du ved alt, Jesus. Du ved også, at jeg elsker 
dig.” 
Peter var lidt trist, fordi Jesus spurgte ham så 
mange gange. Troede han ikke på ham? 
Men Jesus sagde: ”Tag dig af dem, der tror på mig. 
Pas på dem”. 
Peter blev glad, fordi Jesus regnede med ham endnu. 
(Frit genfortalt) 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi evangelium. 



Alle: Priset være du, Kristus. 
 

 

Hvorfor spurgte Jesus Peter tre gange, om han 
elskede ham? 
Hvordan kunne Peter vise Jesus, at han elskede ham? 
Hvad betyder det, når vi siger: Vore gerninger 
taler højere end vores ord?  

 

Fri forbønner eller: 
 
Jesus,  
lad mig fortælle andre om dig, 
så de ved, hvad du har gjort for mig. 
Tak, fordi du lever og er hos mig.  
Det er jeg glad for, og jeg takker dig.  
Amen. 
 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 

 

Klip et hjerte ud af rød karton og skriv på den 
ene side: Vis din kærlighed i ord og gerning. 
Skriv på den anden side: Jesus elsker dig. - Du 
kan også klistre et lille Jesusbillede på 
hjertet. 

 


