
 

Børnekirke 
13 almindelige søndag år C 

Peter og Paul 
Hvem er jeg for dig? 

 

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 nogensinde prøvet at fortælle noget til 
nogen, som ikke har hørt ordentlig efter? 
Måske havde vedkommende travlt med at gøre noget 
andet? 
Eller har du oplevet, at du ikke har hørt ordentlig 
efter? Er det sket for dig? 
 
Giv børnene tid til at svare og dele deres ideer. 
 
Hvordan har du det, når andre ikke hører ordentlig 
efter? 
Hvordan føler du dig? 
 
I dag spørger Jesus sine venner om noget. Det er, 
som om de ikke rigtig forstår ham. Kun Peter har 



hørt ordentlig efter.  

 

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 9,18-24 
Jesus spurgte sine venner: 
Hvem siger folk, at jeg er? 
Hans venner svarede: ”For nogle er du Johannes 
Døberen. Andre mener, at du er Elias. 
Jesus så på sine venner og spurgte dem: ”Hvem er 
jeg for jer?” 
Peter svarede: ”Du er Guds søn.” 
 
(frit genfortalt) 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 

 

Del med børnene, hvem Jesus er for dem. Lad dem 
frit tale. 

• God man  
• Hjælpsom 
• Kærlig 
• Elsker børn 
• Guds søn 
• En lærer 
• En, der helbreder… 

 

Fri forbønner eller: 
 
Jesus,  
der er så meget, som jeg ikke forstår. 
Men jeg ved, at jeg elsker dig. 
Hjælp mig at forstå dig mere og mere. 
Amen. 
 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 



 

Læg forskellige billeder/postkort af Jesus i 
midten. Hvert barn må vælge et og tage det med 
hjem. 

 


