
 

Børnekirke 
1. søndag i advent år C 

Stjernerne og Månen fortæller om Gud! 
 

 

Børnene og kateketen drager samlet ud af kirken. 
Kateketen hilser børnene velkommen og nævner 
deres navne. 
 

 

Begynd med korsets tegn. 

 

Tænd lyset i adventskransen og forklar: Jesus er 
i vores midte, fordi vi er samlet i hans navn. I 
denne adventstid venter vi på hans komme. 
 

 

Sang: Alle tiders at du er her. 

 

Et levende lys, som brænder er smukt, ikke også? 
Hvorfor kan du godt lide at kikke på et lys? 
Hvordan har I pyntet jeres hus derhjemme? 
Hvem er den første i jeres gade, som har pyntet 
op til advent – ved at have en lysestage, lys på 
træer eller andet. 
Hvor er det smukkeste juletræ i dit kvarter? 
Hvorfor synes du det? 
 
Giv børnene tid til at tænke sig om. 
Brug tid til at dele jeres historier om julelys 
og træer og julepynt. Forklar, at det bliver 
mørkere og mørkere på denne tid af året. Lys 
hjælper med til at orientere os, at finde vej, at 
se noget. 
 
Har I lagt mærke til Månen og stjernerne på 



nattehimlen? Prøv engang om aftenen at slukke 
lyset i dit værelse og kikke op på nattehimlen. 
Kan du se stjernerne? Måske kan en voksen se på 
dem sammen med dig. Kender du navnene på 
stjernerne? Har I lagt mærke til, at vi ikke 
altid ser hele Månen?  
 
Tænd adventskransen 
Når vi nu tænder lyset på adventskransen, bliver 
det lysere i rummet. Det bliver hyggeligere, 
varmere. Det symboliserer alle de gode ting, vi 
venter på. 
 

 

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 21, 25-28,34-36 
”Der vil blive tegn på Månen, Solen og 
stjernerne. Disse tegn vil fortælle jer, at jeg 
kommer tilbage. Vær derfor glade, når I ser dem. 
Glem mig ikke. Vær parate.” (Personlig 
oversættelse)  
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi 
evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 
 

 

Hvilke tegn tror du, det vil være? 
Hvordan vil det være, når Jesus kommer tilbage? 
Hvad tror du sker, når Jesus kommer tilbage? 
Tror du, mennesker har glemt ham? 
Måske kan I tegne tegnene. 
 

 

Fri forbønner 
Kære Jesus. 
Tak fordi det er advent. 
Jeg venter på dig. 
Amen.  
 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 



 

Dekorer postkort med selvklæbende stjerner og 
skriv med glitterlim eller forskellige farver: 
Jesus kommer. 

 

 


