
 

Børnekirke 
7 søndag i påsken år C 

Vær hinandens rigtig gode venner 
 

 

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 nogen en gang prøvet at skabe ufred mellem dig 
og din ven/din veninde? 
Hvad prøvede vedkommende? Skabte han splid? Eller 
bagtalte han nogen? 
 
Giv børnene tid til at svare og dele deres ideer. 
 
Hvad gjorde du så? 
Nogle gange kan vi blive uvenner med vores bedste 
venner, fordi vi er dumme eller siger noget 
forkert. Men så bliver vi også virkelig kede af 
det. Det sker for de fleste mindst én gang (Husk på 
de børn, der kommer fra skilsmissefamilier.) 
Tænk på alle de mennesker, som står dig nær. Hvor 
er de?  



 
I dag beder Jesus os om at bede for at være gode 
venner med hinanden. Vi bør være ét.  
 

 

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 17,20-26 
Jesus så op mod himlen og bad:  
”Far, jeg beder for alle mine venner. 
Lad dem være gode venner med hinanden. 
De skal elske hinanden, som du og jeg elsker 
hinanden.” 
(frit genfortalt) 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 

 

Hvordan kan vi være gode venner for hinanden? 
Hvad gør en god ven for dig? 
Hvad gør en god ven sammen med dig? 

 

Fri forbønner eller: 
 
Jesus,  
Jeg beder dig for min familie og mine venner. 
Pas godt på dem. 
 
Jeg beder dig for dem, der bor langt væk. 
Pas godt på dem. 
 
Jeg beder dig for alle børn på jorden. 
Pas godt på dem. 
 
Jeg beder dig for alle syge. 
Pas godt på dem. 
 
Jeg beder dig for alle, der er kede af det. 
Pas godt på dem. 



 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 

 

Lav nogle venskabsarmbånd af enten uld eller bast. 
Alternativ er at lave et armbånd af perler. I kan 
også bruge pastarør til det. 

 


