
 

Børnekirke 
20. almindelige søndag år C 

Jomfru Marias Optagelse i Himlen 

 

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 …. 
 

 

Hvilke historier kender du om Jomfru Maria? 
 
Giv børnene tid til at svare og genfortæl 
historierne. 
 
Hvor mange historier har vi husket? Fortæl evt., 
hvad der skete mellem de historier. 
 
Hvem er Marias dreng? Dengang Maria fødte, begyndte 
det hele med Jesus.  
 

 

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 1,39-56:  
Maria var ved at gøre rent, da hun pludselig hørte 
nogen bag sig. Hun vendte sig om, og hendes øjne 
blev store som tekopper, for i døren stod der en 
engel. Og han lyste og skinnede som solen på en 
varm sommerdag.  
Maria vidste godt, at engle bragte bud fra Gud. Men 
hun havde aldrig drømt om, at hun også skulle møde 
en engel, at Gud havde noget at fortælle hende. 
Pludselig blev Maria lidt bange. Hvad ville englen 
mon sige? 
 
”Vær ikke bange, Maria,” sagde englen. ”Mit navn er 
Gabriel. Gud elsker dig. Du vil føde en dreng. Han 
skal hedde Jesus. Han er Guds søn og skal være den 
nye konge.”  
 
Maria lyttede; men så spurgte hun: ”Men hvordan 
skal det gå til? Jeg har aldrig været sammen med en 
mand?” 
 
Englen smilede: ”Intet er umuligt for Gud. Gud 
skaber livet i dig. Derfor bliver dit barn Guds 
søn.” 
 
Maria sagde: ”Jeg er Guds tjenerinde. Han kan gøre, 
hvad han vil.” 
 
Så var englen væk, og Maria gned sine øjne. Havde 
hun drømt, eller havde englen Gabriel virkelig 
været hos hende? 
 
 (Frit genfortalt) 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 

 

Hvad var Marias lykkeligste øjeblik? Hvad tror du? 
Og hvornår, tror du, var hun mest ked af det? 
 
Syng ”Hil dig Maria” sammen (DUK sangbog). 



 

Fri forbønner eller 
 
Kære Jesus. 
Ligesom Maria vil jeg sige ”ja”. 
Hjælp mig at sprede glæde. 
Amen. 
 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 

 

Saml blomster i haven eller giv nogle til børnene, 
som de kan bringe til Mariaalteret. Tænd evt. et 
lys ved Maria. 

 


