
 

Børnekirke 
4. søndag i fasten år C 

At komme hjem 
 

 

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. 

 

Elsker du din mor? Og din far? 
Selv om vi holder af vores forældre, bliver vi 
nogle gange vrede på dem. Så kan det være, at vi 
tænker: Nu går jeg min vej. 
Har du prøvet det engang? 
Hvor gik du så hen? 
Er du nogen sinde kommet væk fra din mor eller far? 
Hvor skete det? 
 
Giv børnene tid til at svare og dele deres ideer. 
 
Dengang du løb væk fra din mor eller far eller 
mistede dem af syne i menneskemængden, hvordan 
havde du det så? 
Hvad tænkte du på? 
Hvordan føltes det, da du fandt dine forældre igen? 
Hvad sagde de til dig?  



 

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 15, 11-24 
Jesus fortalte denne historie: 
En mand havde to sønner. Den yngste ville have sin 
arv udbetalt. Han sagde til sin far: ”Der kan gå 
lang tid, før du dør. Jeg har brug for pengene nu.” 
Hans far gav ham pengene, og så skyndte den yngste 
søn sig at pakke sine ting og rejste hjemmefra. Han 
fik mange venner og spiste og levede flot. Men en 
dag havde han brugt alle pengene. Og så var alle 
hans venner også som pist væk. Han var helt alene. 
”Jeg er sulten!”, sagde han og fandt sig et arbejde 
hos en bondemand. 
Han sagde: Pas på mine grise.” 
”Puha!”, tænkte den yngste søn. ”Skal jeg arbejde i 
en svinesti?” Men han var sulten, og så begyndte 
han at arbejde. Pludselig tænkte han: ”Hvorfor 
sidder jeg her mellem svinene? Hos min far er der 
ingen, der sulter. Nu tager jeg hjem.” Og så rejste 
han sig og tog hjem. ”Jeg vil sige undskyld til min 
far”, sagde han, ”og spørge ham, om jeg må arbejde 
for ham.” 
Faren derhjemme ventede på sin søn. Han kikkede 
efter sin dreng. Da han så ham, løb faren sin søn i 
møde. 
”Undskyld, far!”, sagde sønnen. ”Jeg fortjener ikke 
at være din søn; men må jeg arbejde for dig?” 
Men hans far hørte ham slet ikke. Han sagde til 
tjenerne: ”Kom med nyt, fint tøj til min søn. Giv 
ham en ring. Vi skal feste. Jeg troede, jeg aldrig 
ville se ham igen. Men han er blevet fundet.” 
 
 (frit genfortalt) 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 



 

Hvordan tror du, sønnen havde det, da han kom hjem? 
Hvad var det første, han gjorde? 
Sønnen kom hjem, fordi han var sulten. Han havde 
det ikke særlig godt. 
Vi kan altid komme til Jesus. Han glæder sig altid 
over os. Når vi har det svært, kan vi altid komme 
til ham. 
  

 

Fri forbønner, hvor man beder for det, der er 
svært, eller: 
 
Jesus,  
jeg kommer til dig.   
Jeg ved, du elsker mig.  
Når det er sjovt eller svært, 
jeg ved, du har mig kær. 
Amen. 
 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 

 

a) Tegn et billede, som viser, hvad der er svært 
for dig. Det behøver ikke være noget stort 
maleri.  

b) Som alternativ kan du vikle billederne om en 
sten, som I lægger foran et kors eller 
”drukner” i en spand med vand som symbol på, 
at vi må lægge alt i Guds hænder. 

 


