
 

Børnekirke 
Jul år c 

Gud bliver et lille barn!  
 
 

 

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

 

Begynd med korsets tegn. 

 

Tænd lyset og forklar: Jesus er i vores midte, 
fordi vi er samlet i hans navn. I denne juletid  
fejrer vi, at han blev født som et lille barn i 
Betlehem.   
 

 

Sang: Alle tiders at du er her. 
Evt. julesang: Et barn er født i Bethlehen. 
(Lovsang nr. 309) 

 

Hvad er det for noget tøj, du har på?  
Er det noget særligt tøj? 
Hvordan er det derhjemme hos jer?  
Hvordan ser det ud i jeres hus i julen? 
Har I et juletræ i stuen? 
Hvordan fejrer I julen derhjemme?  
Hvem er kommet for at besøge jer? Eller har I 
besøgt nogen? 
Prøver I alle at være søde ved hinanden? 
Enhver af os gør sit bedste i dag for at glæde 
Gud. Vi smiler til hinanden og ønsker hinanden 
”God Jul”.  
Så bliver mennesker glade og har det godt sammen. 
 
 



 

 

Syng som halleluja dette vers på melodien (Broder 
Jakob) 
Halleluja, halleluja. 
Juletid. Juletid. 
Jesus, han er kommet. 
Jesus, han er kommet. 
Glæd dig her. Glæd dig her. 
 
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) 
 
Lukas 2,7-20 
(Uddrag fra Sesam Børnebibel, s. 295 ff.) 
”Og der i stalden fødte Maria sin søn, den 
førstefødte. Hun svøbte ham i et tæppe og lagde 
ham i en krybbe. Æslet og koen og lammet kiggede 
på, og musene stak snuden op ad høet. De kunne 
ikke få øjnene fra barnet. Det var, som om det 
lyste. Natten blev lys som dagen, ja mørket blev 
som lyset. Og det kom fra barnet. Ude på marken, 
uden for byen, var der hyrder, der holdt 
nattevagt over deres dyr. Alt var stille. Det var 
mørkt. Kun skæret fra et lille bål lyste svagt. 
Men med ét stod Guds engel for dem. Guds 
herlighed strålede om dem, og alt lå badet i et 
himmelsk lys. Det var millioner af stjerner, der 
lyste på en gang. Hyrderne blev bange. Der var 
ingen steder de kunne gemme sig, når alt var så 
lyst. 
Men engelen sagde: ”I skal ikke være bange! Jeg 
vil fortælle jer noget dejligt. En stor glæde for 
jer og for alle folk. I dag er der født jer en 
frelser i Davids by, i Betlehem. Han er Kristus, 
Guds søn! Gå derhen, så skal I se ham. Han er 
svøbt i et tæppe og ligger i en krybbe. I det 
samme var himmelen fyldt med engle, som sang af 
hjertens lyst: ”Ære være Gud i det højeste og 
fred på jorden!” 
Så forsvandt englene, og det blev igen mørkt. 
”Skal vi ikke gå derhen, far?” En lille 
hyrdedreng trak sin far i skjorten. ”Jo, 
selvfølgelig skal vi det”, svarede hans far – og 
alle de andre hyrder sagde: ”Jo, selvfølgelig 
skal vi hen for at se barnet, som er Guds søn.” 



 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi 
evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 

 

I dag er det en rigtig fin dag. Englene sang. 
Hyrderne blev glade. Derfor vil vi også synge 
alle de julesange, vi kender, indtil vi tager 
tilbage i kirken. 
Husk så, at vi skal sprede glæde blandt andre 
mennesker. 
 

 

Fri forbønner eller: 
Kære Jesus, 
Hjælp alle dem, der lige har fået et lille barn. 
Kære Jesus,  
Du var selv et barn. Hjælp børn og unge. 
Vi lover og priser dig. Amen. 
 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 

 

a) Klip en engel ud af pap og tegn et glad 
ansigt på det. 

b) Klip et hjerte/en stjerne af pap og dekorer 
det med glitterlim. Skriv på: Gud elsker os.  

 

 


