
 

Børnekirke 
Herrens Åbenbarelse år C 

 

 

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. 

 

Hvem af jer har haft besøg i den sidste tid? 
Hvem besøgte jer? 
Hvorfor fik I besøg? 
Kan du bedst lide at besøge folk eller at få besøg? 
Hvorfor? 
 
Giv børnene tid til at tænke sig om. 
Når man har gæster, er det meget vigtigt, at de 
føler sig velkomne. Maria og Josef havde mange 
gæster. Selv om de ikke kendte dem på forhånd, 
forsøgte de at tage godt imod dem. De vidste, at 
selv om Jesus sov, så var han kommet for ethvert 
menneske. Jesus blev født, fordi han ville være 
sammen med os.  
 

 

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) 
 
 
Matt 2,1-5 
Jesus blev født i Betlehem i Judæa, mens Herodes 
den Store var konge. Nogen tid efter ankom nogle 
stjernetydere fra Østens land til Jerusalem. De 
spurgte: »Hvor er jødernes nyfødte konge? Vi har 
set hans stjerne i Østen, og nu er vi kommet her 
for at bringe ham vores hyldest.« Kong Herodes blev 
skrækslagen, og Jerusalem begyndte at summe af 
rygter. Han sammenkaldte derfor ypperstepræsterne 
og alle jødernes skriftlærde til et møde og 
spurgte: »Har profeterne sagt noget om, hvor 
Messias skal fødes?«  
»Ja,« svarede de, »i Betlehem. For profeten Mika 
har skrevet: >Du Betlehem i Judas land! Du er 
langtfra den ringeste blandt Judas byer. Fra dig 
skal en hersker udgå, han skal lede og vogte mit 
folk, Israel!«< Derefter tilkaldte Herodes i al 
hemmelighed stjernetyderne, og de fortalte ham det 
nøjagtige tidspunkt, da de første gang havde set 
stjernen. »I skal søge efter barnet i Betlehem,« 
sagde han. »Når I har fundet det, skal I komme 
tilbage og fortælle mig, hvor han er. Så vil jeg 
også tage derhen og hylde ham.« Da stjernetyderne 
havde talt med kongen, tog de af sted. Kort efter 
fik de til deres store glæde igen øje på den 
stjerne, de havde set i Østen. Og de fulgte den, 
indtil den stod stille over det sted, hvor barnet 
var. De gik ind i huset, og der så de Jesus sammen 
med hans mor, Maria. De knælede ned foran ham og 
bøjede i ærefrygt hovedet mod jorden. Derefter 
åbnede de for deres medbragte kostbarheder og gav 
ham både guld, røgelse og myrra. Senere advarede 
Gud dem i en drøm imod at tage tilbage til Herodes. 
Derfor rejste de en anden vej hjem. 
 
(fra Bibelen på hverdagsdansk på 
www.bibelserver.com; alternativ: tekst fra en 
børnebibel)  
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi evangelium. 



Alle: Priset være du, Kristus. 
 
 

 

Hvad synes du om, at der kom tre vise mænd? 
Hvordan havde Maria og Josef det mon, da de tre 
vise mænd kom? 
Hvordan tror du, Herodes havde det? 
Hvorfor stolede de vise mænd ikke på Herodes? 
 

 

Fri forbønner eller: 
 
Jesus, tak fordi du er min ven. 
Hjælp mig at fortælle andre om dig. 
Amen. 
 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 

 

a) Tegn de tre vise mænd. 
b) Lav et postkort med tre kroner af guldpapir 

på. 
c) Lav en kongekrone til hvert barn. For vi er 

kongebørn på grund af Jesus. 

 


