
 

Børnekirke 
Kristi Legems og Blods Fest år C 

Jeg er livets brød 
 

 

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….. 
 

 

Hvad spiser du hver dag? 
Hvilken slags brød kan du særlig godt lide? 
Hvordan spiser du helst brødet? 
 
Giv børnene tid til at svare og dele deres ideer. 
 

 

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) 
 



 
Luk 9,11b-17 
Jesus fortalte så spændende historier om Gud, at 
alle, der var der, normalt glemte tid og sted. 
Pludselig kunne de mærke, at de var sultne. 
”Hvordan får vi noget at spise?” Jesu venner så på 
Jesus. 
Jesus smilede og svarede: ”I skal give dem noget at 
spise.” 
”Vi har hverken penge til at købe mad til 5000 
mennesker, og vi har heller ikke mad med!” Jesu 
venner var meget overraskede over Jesu ord. 
Jesus tog to fisk og fem brød i sine hænder og bad. 
Derefter bad han alle om at sætte sig og bad sine 
venner om at dele ud af det til de 5000. Deres øjne 
blev store og runde. De kunne næsten ikke tro, hvad 
de så, for alle blev mætte. Det var underligt. 
Jesus sagde: I kan ikke leve uden brød. Men I kan 
heller ikke leve uden mig, for jeg er livets brød.” 
(Frit genfortalt) 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 

 

Jesus siger, at vi ikke kan undvære brød. Men vi 
kan heller ikke leve uden ham, fordi han er livets 
brød. Han er med os hver dag. Han er hos os, når 
det er sjovt. Han er med os, når vi er kede af det. 
Vi kan være sammen med ham når som helst, bare vi 
beder til ham, tænker på ham eller kalder på ham. 
 

 

Fri forbønner eller: 
 
Jesus,  
du er livets brød. 
Tak, fordi du altid er hos mig. 
Hjælp mig, at tro på dig. 
Amen. 
 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 

 

Bag på forhånd nogle boller, i hvilke du har 
puttet et stykke papir med et bibelord. 
 
Put i en krukke forskellige bibelord, som alle må 
trække og tage med hjem. Det skal huske os på, at 
vi ikke lever af brød alene, men også af Jesu 



nærvær. 
 


