
 

Børnekirke 
5. søndag i fasten år C 

At sladre 
 

 

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. 

 

Må man sladre? 
Hvornår må man sladre? 
Hvornår må man ikke sladre? 
Hvorfor er det bedre at tale med folk end om dem? 
 
Giv børnene tid til at svare og dele deres ideer. 
 
Har du nogen sinde oplevet, at nogen har sladret om 
dig?  
Hvordan var det? 
Har du selv sladret? 
Hvad skete der så? 
Hvordan har du det, når nogen siger: ”Det fortæller 
jeg til din mor.” 
 
Man siger, at mennesker, der bor i et glashus, ikke 
kaster med sten. 



I dag skal vi høre om, hvordan nogen sladrer til 
Jesus. 

 

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) 
 
 
Joh 8,1-11 
Tidligt om morgenen gik Jesus til templet. 
Mennesker samledes omkring Jesus, for de ville høre 
ham. Så kom der nogle med en kvinde på slæb. Hun 
havde været sammen med en anden mand end sin 
ægtemand.  
”Hun har brudt sit ægteskab!”, råbte mændene. ”Hun 
skal stenes.” 
”Hvad siger du?” spurgte en anden mand.  
Kvinden lå foran Jesus og rystede. De blev ved og 
pressede Jesus til at svare: ”Kom nu, sig noget.” 
”Du må da have en mening.” 
Så rejste Jesus sig og sagde: ”Hvis I aldrig har 
gjort noget forkert, må I kaste den første sten.” 
Så satte Jesus sig på hug og malede kruseduller i 
sandet. Mændene luskede bort én for én. Til sidst 
var han alene med kvinden. 
”Var der nogen, der fordømte dig?”, spurgte Jesus. 
”Nej”, svarede kvinden. 
”Jeg fordømmer dig heller ikke”, sagde Jesus. ”Gå 
og gør fra nu af det rette.” 
(Frit genfortalt) 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 

 

Hvad synes du om de mænd, som slæbte kvinden frem? 
Hvad tror du, Jesus syntes om dem? 
Hvad tror du, Jesus skrev i sandet? 
Hvordan havde kvinden det? 
Hvad tænkte hun mon? 
 
Prøv i denne uge at tale med andre i stedet for om 
dem. Lad være med at sladre. 
 



 

Fri forbønner eller: 
 
Jesus,  
jeg kommer til dig.   
Jeg ved, du elsker mig.  
Hjælp mig at være en god ven 
og ikke tale ondt om andre. 
Amen. 
 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 

 

a) Tag et ark papir. Skriv noget grimt på det, 
som nogen fortæller om en anden, f.eks. hun 
æder bare som en gal og piller næse. Riv så 
papiret i stykker og pust stumperne ud i 
lokalet. Forklar: Når vi sladrer, siger vi 
noget om et andet menneske, som ikke er så 
pænt. Det, vi fortæller, spredes alle vegne, 
og til sidst kan vi ikke tage de onde ord 
tilbage. Det sårer det andet menneske.  

 
 


