
 

Børnekirke 
2. søndag i advent år C 

Vær parat! 
 

 

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. 
Evt. adventssang: Nu tænder vi det første lys 

 

Hvad sker der for tiden hos jer derhjemme? 
Hvordan forbereder I julen? 
Bliver der lavet gaver eller købt ind? 
Hvordan har I pyntet? 
Er der nogen, I tænker særligt på, f.eks. ved at 
skrive julekort, bage småkager etc.? 
Bliver der købt ekstra ind og gjort rent? 
Hvem holder I jul sammen med? 
 
Giv børnene tid til at tænke sig om. 
Brug tid til at dele jeres historier om Julelys 
og træer og julepynt .. 
 
Hvem forbereder alle ting til julen? Er det jer 
alle sammen? Jeres mor eller far? For at ingen 
skal blive træt, er det en god ide at være fælles 
om det.  



Er de voksne mere irriterede og utålmodige, fordi 
de har så meget at se til? 
Skælder de ud, fordi der er så meget, de skal nå, 
før vi kan fejre jul? 
Hvad synes du 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 3, 4-6 
”Profeten Esajas siger: ’Ban vej for Herren! Gør 
vejen klar til Jesu komme!”  
 

(Frit oversat efter www.bibelserver.com)  
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi 
evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 
 

 

Hvordan kan vi gøre vejen klar til Jesu komme, 
dvs. forberede julen? 
Hvilken forskel gør det, at vi skriver kort, 
pynter op og køber gaver? 
Hvad kan vi ellers gøre? 
Hvordan kan vi hjælpe til, så julen bliver en 
glædens fest for alle? 

 

Fri forbønner 
Kære Jesus, 
tak fordi det er advent. 
Jeg venter på dig. 
Hjælp mig at være god ved andre. 
Amen.  
 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 

 

 
Lav en liste over ting, man kan gøre for andre i 
den kommende uge.  

 


