
 

Børnekirke 
Jesus Kristus, Universets Konge år C 

Jesus er konge 

 

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….. 
 

 

Ved du, at vi i dag fejrer den sidste søndag i 
dette kirkeår? 
Det er ikke den sidste søndag i dette år, men det 
er den sidste søndag i dette kirkeår. 
Netop fordi det er kirkeårets sidste søndag, 
fejrer vi en stor fest. Vi fejrer Jesus som 
Konge. 
 
Hvad var det sværeste, Jesus har bedt dig om i 
dette år? 
Træk gode gerninger fra krukken eller spørge 
direkte: 

• Er det svært at tilgive? 
Hvordan er det at elske nogen, som er onde 
ved os? 

• Hvordan er det at sige ”undskyld” 



• Er det svært at hjælpe andre? 
• Hvad kommer du i tanke rom? 

  
Giv børnene tid til at svare.  
 
Tal om, hvad I synes, er sværest. Jesus vidste 
godt, det ville blive svært. Han syntes selv 
også, at det kunne være svært at være god ved 
mennesker. Da de var ondest ved ham, kaldte de 
ham for konge. Lad os høre om det. 
 

 

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 23,35-43:  
Folkeskaren stod og så til, mens de jødiske 
ledere hånede ham og sagde: »Andre har han 
>frelst<! Hvis han virkelig var Messias, Guds 
udvalgte Frelser, så burde han tage og frelse sig 
selv!« Soldaterne hånede ham også. De rakte 
billig vin op til ham og råbte: »Hvis du er 
jødernes konge, så frels dig selv!« Der var 
nemlig sømmet et skilt fast på korset over ham. 
»Det er jødernes konge« stod der på græsk, latin 
og hebraisk. Selv den ene af forbryderne, som 
hang ved siden af ham, gjorde nar: »Er du ikke 
Messias? Så red dig selv og os!« Men den anden 
forbryder irettesatte den første: »Frygter du 
slet ikke Gud, nu du skal dø? Vi får den straf, 
vi fortjener, men han har ikke gjort noget 
forkert.« Så sagde han: »Jesus, husk på mig, når 
du kommer til dit rige.« Jesus svarede: »Det 
siger jeg dig: I dag skal du komme med mig til 
Paradiset.« 
 (www.bibelserver.som, bibelen på nudansk) 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi 
evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 



 

Slog Jesus tilbage? Kæmpede han? 
Han var en helt anden konge end dem, vi ellers 
kender. 
Hvad skete der, efter Jesu død? 
Svære ting kan blive til noget godt. Forklar 
børnene, hvordan det skal forstås. 

 

Fri forbønner eller 
 
Kære Jesus. 
Det er ikke altid nemt at elske.  
Hjælp mig til det. 
Jeg stoler på dig. 
Som dig vil jeg sprede glade. 
Amen. 
 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 

 

Lav kongekroner af guldpapir til hvert barn. Tal 
om, at man er konge, når man handler 
kongeligt/ædelt, det Jesus har lært os. Vi er 
alle konger, fordi vi er døbt. 

 


