
 

Børnekirke 
1. søndag efter Jul år C 

Den hellige Familie 
 

 

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. 

 

Har du prøvet at blive væk fra din mor eller far? 
Hvor skete det? Og hvorfor kunne du pludselig ikke 
finde din mor eller far? 
Hvad gjorde du? 
Hvordan syntes du, det var? 
Hvordan fandt dine forældre dig igen? 
Hvad sagde de til dig? 
 
Giv børnene tid til at tænke sig om og fortælle om 
deres oplevelser. 
 
Sammenfat: Da Jesus var 12 år gammel, blev han også 
væk fra sin mor og far. Det skal vi høre om nu. 
 

 

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 2,41-52 Jesus som tolvårig i templet 
Josef og Maria rejste hvert år til Jerusalem for at 
være med til påskefesten. Da Jesus var blevet 12 år 
gammel, fik han lov til at komme med for første 
gang. Da højtidsdagene var forbi, begyndte Josef og 
Maria på rejsen tilbage til Nazaret, men Jesus blev 
i Jerusalem, uden at hans forældre vidste det. Den 
første dag tænkte de ikke over hans fravær, fordi 
de regnede med, at han var sammen med nogle venner 
blandt de øvrige rejsende. Men da han ved aftenstid 
endnu ikke var dukket op, søgte de efter ham blandt 
familie og venner. Da han ikke var at finde nogen 
steder, vendte de om og brugte den næste dag til at 
rejse tilbage til Jerusalem. På den tredje dag 
fandt de ham i templet, hvor han sad fordybet i 
samtale med dem, der underviste i Toraen. De 
undrede sig alle over hans kloge spørgsmål og den 
måde, han svarede på. Hans forældre vidste ikke, 
hvad de skulle tænke, da de fandt ham siddende 
blandt alle de lærde, men så udbrød hans mor: 
»Jamen, dreng dog! Hvordan kunne du gøre sådan imod 
os? Din far og jeg har været så urolige for dig, og 
vi har ledt efter dig alle vegne!«  
»Hvorfor har I ledt efter mig alle vegne?« spurgte 
Jesus. »Vidste I ikke, at jeg har en opgave her i 
min Fars hus?« Men de forstod ikke, hvad han mente 
med det. 
 
(Teksten er taget fra www.bibelserver.com; 
alternativ: Vælg en børnebibel, f.eks. Bibelen for 
Børn eller Sesam Børnebibel) 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 
 



 

Når vi bliver væk fra mor og far, så er vi kede af 
det. Men mor og far er også kede af det, når de 
ikke kan finde os. Mens vi fejrer jul, prøver vi at 
være sammen med vor familie og venner. Lad os 
derfor sige tak til Gud, fordi vi har hinanden. 
 

 

Fri forbønner (Du kan tage en bold, som I kaster 
til hinanden. Den, der fanger bolden, kan sige en 
forbøn. Hjælp børnene i gang, hvis de er generte). 
 
Kære Jesus, 
Tak for min mor og far. 
Tak for min søster… 
Tak for min bror …. 
Tak for farfar og farmor …. 
Tak for mormor og morfar. 
Tak for tante … 
Tak for onkel … 
Tak for … 
 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 

 

a) Lad børnene tegne et billede af deres familie. 

 


