Børnekirke
3.almindelige søndag år A
Følg mig!
Børnene og kateketen drager samlet ud af kirken.
Kateketen hilser børnene velkomne 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 nogen sinde skullet præsentere nogen for
f.eks. din mor og far? Var du den eneste, der
kendte dine venner? Har din mor nogen sinde sagt:
Vis mig X, så jeg kan hilse på ham/hende?
Prøv at lade alle børnene komme til orde. Lad dem
fortælle og forsøg at opmuntre dem.
Har du nogen sinde mødt nogen helt uventet? Eller
er du stødt ind i nogen? Har du som den første
set nogle venner?
I dag hører vi om Johannes. Han er en af de
første, der ser Jesus. Og han skal forklare
andre, hvem Jesus er.

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)
Joh 1,29-34 (Fri oversættelse)
Johannes stod sammen med nogle af sine venner.
Jesus gik forbi. Johannes blev så glad for at se
ham. Han sagde til sine venner: ”Det er Jesus.
Han er Guds søn. Jeg ved det. For jeg så
Helligånden som en due over ham.”
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi
evangelium.
Alle: Priset være du, Kristus.
Hvad synes du om
Jesus ønsker, at
andre om Gud, så
dig. Kan vi gøre
det? Hvordan kan

Johannes? Hvorfor gør han det?
vi hjælper ham med at fortælle
alle får at vide: Gud elsker
det, lige som Johannes gjorde
vi gøre det? Hvad kan vi gøre?

Hjælp børnene til at tænke meget praktisk og tage
en beslutning om, hvad de kan gøre for, at de
selv og andre kan erfare, at Gud elsker dem?
Fri forbønner
Tak, Jesus,
fordi du har fortalt os:
Gud elsker dig.
Hjælp mig at fortælle dette videre til andre.
Amen.
Fader Vor med fagter. (se bilag)
a) Klip røde hjerter ud og skriv med
glimmerlim: Gud elsker dig. Del dem ud efter
messen.
b) Alternativ: Klip et stort hjerte ud, som
symboliserer Jesu hjerte. Klip små hjerter
ud, hvor du skriver børnenes navne på. Lim
disse hjerter på det store hjerte.

