
 

Børnekirke 
3. 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. 

 

Kommer du ofte for sent? 
Siger dine forældre tit: Skynd dig lidt, vi er for 
sent på den? 
Hvorfor siger de det? 
Hvorfor er du for sent på den? 
 
Giv børnene tid til at svare og dele deres ideer. 
Del med hinanden oplevelser om at nå i tide og 
komme for sent.  
 
Når vi løber for at nå noget, tænker vi ofte: Næste 
gang går jeg i god tid.  
Næste gang vil jeg ikke være den sidste, der 
kommer. 
 
I dag skal vi høre om et træ, hvis tid er ved at 
løbe ud. Men det får en ny chance. 



 

 

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 13, 6-9 
Jesus fortalte derefter følgende historie: »En mand 
havde en vinmark, hvor der også stod et figentræ. 
Han kom fra tid til anden for at se, om der var 
frugt på træet; men hver gang blev han skuffet. Til 
sidst sagde han til sin gartner: >Det er nu tredje 
år, jeg forgæves har kigget efter frugt på det træ. 
Tag og fæld det! Hvorfor skal det stå og tage 
kraften fra jorden, når det ingen frugt giver?< Men 
gartneren svarede: >Åh, herre, lad det stå året ud, 
så vil jeg grave omkring det og give det ekstra 
gødning. Hvis træet derefter bærer frugt, er det 
fint. Hvis ikke, er du i din gode ret til at hugge 
det om.« 
(taget fra www.bibelserver.com) 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 

 

Hvad tror du, Jesus vil fortælle os? 
Jeg tror, det handler om at få en ny chance. Når vi 
har forkludret noget, siger Jesus: 
Sådan er det. Gør det bedre næste gang. 
Når vi gør gode ting, er vi ligesom træet og bærer 
god frugt.  

 

Fri forbønner eller: 
 
Jesus,  
her er jeg.  
Hjælp mig til at tro på dig. 
At gøre det gode og sprede smil, 
det er det, jeg vil. 
Amen. 
 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 



 

a) Tag en tapetrulle og tegn et stort træ på 
det. Klip gode og dårlige frugter af papir og 
skriv det gode/dårlige på: f.eks. At tale 
dårligt om andre. At hjælpe en kammerat. Lim 
de gode frugter på træet, mens de dårlige 
ligger i græsset nedenunder. Tal om frugterne 
med hinanden. 

 
 


