
 

Børnekirke 
Den hellige Treenigheds Fest år C 

Lær mig at kende 
 

 

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….. 
 

 

I har en familie. Nogle af jer har søskende, andre 
har ikke. I har tanter og onkler og måske også 
fætre og kusiner. 
 
Giv børnene tid til at svare og dele deres ideer. 
 
Er du en datter /søn? 
Er du en søster/bror? 
Er du en nevø/niece? 
Er du et barnebarn? 
Er du en fætter/en kusine? 
Er du en ven/veninde? 
Ved jeg nu alt om dig? 
 



 

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) 
 
 
Mat 28,16-20 
Jesus sagde: ”Fortæl alle om mig. Hjælp dem til at 
blive mine venner. Døb dem i Faderens, Sønnens og 
Helligånden navn.”  
(Frit genfortalt) 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 

 

Hvorfor bruger Jesus alle Guds navne? 
Gør han det, for at vi skal lære ham at kende? 
Hvad har Faderen gjort (Han har skabt verden!) 
Hvem er Sønnen? (Jesus) 
Hvad gør Helligånden? (Han hjælper) 

 

Fri forbønner eller: 
 
Jesus,  
jeg er døbt. 
Jeg har en far i himlen. 
Du går ved min side. 
Helligånden bor i mit hjerte. 
Tak for det.  
Amen. 
 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 

 

Flet af tre tråde (bast eller uld) et bånd. Hver 
tråd symboliserer en person i Treenigheden: 
Faderen, Sønnen og Helligånden. Når de er flettet 
sammen, kan det ses, at de er et. Båndet kan 
bindes om armen; for vi, der er døbt, tilhører Den 
Treenige Gud. 

 


