
 

Børnekirke 
6 søndag i påsken år C 

Jeg giver jer fred 
 

 

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….. 
 

 

Har du nogen sinde fået en gave? Hvad fik du sidst? 
Til din fødselsdag, til jul eller påske? 
Har du nogen sinde fået en gave fra én, som skulle 
rejse? 
 
Giv børnene tid til at svare og dele deres ideer. 
 
Hvilken gave har du fået? 
Hvorfor fik du gaven? 
Vi får ofte gaver, fordi mennesker elsker os. De 
vil gerne have, at vi husker dem. 
Har du fået en gave, som husker dig på en person? 
 
I dag får vi en gave fra Jesus, som ”går væk”, 
fordi han drager til himmelen. 



 

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 14,27 
Jesus siger til sine venner: 
”Jeg går tilbage til min Far. 
Jeg giver jer en speciel afskedsgave. Min gave er 
fred. 
Denne gave kan kun jeg give jer.” 
 (Frit genfortalt) 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 

 

Fred, det er Jesu gave til os. 
Hvad for en gave er det? Hvad betyder fred? 
Hver gang vi ser mennesker, der glæder sig over 
fred, eller når vi selv føler fred i vort indre, 
kan vi tænke på Jesus. 
 
Hvis der i denne uge er nogen, som siger: ”Giv mig 
bare fem minutter i fred”, så prøv at gøre det. Det 
er en smuk gave, I kan give dette menneske. 

 

Fri forbønner eller: 
 
Jesus,  
Fred er din gave til mig. 
Hjælp mig at give den videre til andre.  
 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 

 

Klip en fredsdue af papir. Skriv en bøn på den 
(gerne fra forslaget ovenfor). 

 


