
 

Børnekirke 
5 søndag i påsken år C 

Elsk hinanden ligesom jeg har elsket 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….. 
 

 

Kender I legen ”Kongens efterfølger”? 
Hvordan skal man lege den? 
Det handler om, at gøre som kongen gør. 
Kan du lide legen? 
Kan du lide, når nogen gør som du og kopier dig? 
Hvorfor kan du lide det? 
Hvorfor gør du som dine venner? Hvorfor er det 
sjovt, at kopiere andre? 
Kan du lide, når andre kopiere dig? Hvornår er det 
sjovt? Hvornår er det ærgerligt og gør dig ked af 
det? 
 
Giv børnene tid til at svare og dele deres ideer. 
 
I dag hører vi, at Jesus beder os om, at kopiere 



ham. Han gjorde det faktisk til et bud vi bør 
efterleve. 

 

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 13,33-35 
Jesus siger: 
”Pas godt på hinanden. 
Dette er mit nye bud: Elsk hinanden ligesom jeg har 
elsket jer.  
Når I elsker hinanden, vil alle se det og sige: ’I 
gør ligesom Jesus.’” 
(frit genfortalt) 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 

 

Hvad betyder det, at kopiere Jesus? Hvordan kan vi 
gøre det? 
Hvad kan vi gøre? 
Tænk på, hvordan Jesus viste sin kærlighed på. 
Opmuntr børnene til at være meget specifikt i deres 
svar.) 
Han tog sig af de syge. 
Han havde tid til mennesker og gik ikke sin vej. 
Han tog sig af de ensomme. 
Han var gerne sammen med de mennesker, som ingen 
ville være sammen med. 
Tænk bare på en af tingene og prøv at gøre det i 
den her uge. 

 

Fri forbønner eller: 
 
Jesus,  
Hjælp mig at elske andre, som du gjorde det. 
Amen. 
 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 



 

Tegn et billede om hvordan du hjælper et andet 
menneske. 

 


