
 

Børnekirke 
Palmesøndag år C 

Hosanna! 
 

 

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. 

 

I dag begyndte vi messen lidt anderledes. Hvad var 
anderledes? 
Hvordan var det at stå i menneskemængden? 
Kunne du se noget? 
Hvad så du? 
Hvad hørte du? 
Hvad gjorde vi? 
Fik du en palmegren? 
 
Giv børnene tid til at svare og dele deres ideer. 
 
Har du nogensinde stået i en anden menneskemængde 
og hilst på nogen? Har du hilst på dronningen?  
Viftet med Dannebrog? 
 
Hvad sker der, når der kommer nogen, alle vil tale 
med? 



 

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) 
 
 
Luk 19,28-40 
”Find et æselføl i landsbyen derhenne.”, sagde 
Jesus til sine venner. De var på vej mod Jerusalem. 
Da de havde fundet æslet, satte Jesus sig på det. 
Det lignede ikke en konge på vej til sin by, da 
Jesus sad på føllet. Men alle vidste, at det var 
deres konge, der kom. De lo og viftede med grene. 
”Hurra!”, råbte de. Og ”Hosianna!” 
”Det er Guds Søn”, var der andre, der sagde. 
Æslet gik igennem mængden, mens Jesus sad på den.  
 (Frit genfortalt) 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 

 

Nogle af Jesu fjender syntes, at hans venner 
larmede for meget. De sagde, de skulle tie stille. 
Hvad synes du om det? 
Kunne du tænke dig at få en palmegren og vifte med 
den? 
 
I dag er en glad dag. Næste uge begynder den stille 
uge, hvor vi mindes Jesu lidelse og død på korset. 
 
Husk i dag på: Jesus er din konge.  
 

 

Fri forbønner eller: 
 
Jesus,  
jeg kommer til dig.   
Jeg ved, du elsker mig.  
Du red på et æselføl, 
For du en konge uden guld og sølv. 
Du er kærlig, god og sød, 
Er hos mig i glade og nød. 
Amen. 
 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 



 

 

a) Klip et æselføl ud, lim noget fleece eller 
filt på. Skriv på den anden side en bøn til 
Jesus.  

 


