
 

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. 

 

Lige nu er det vinter. Hvordan er vejret? Hvad er 
smukt ved vinteren? Hvad kan du ikke så godt 
lide? Kommer du tit ud at lege?  
Kender du det? Nogle gange bliver vi trætte af at 
være sammen med så mange andre. Vi synes, der er 
for meget larm, for lidt plads til at lege og 
være sammen. 
Så bliver man let uvenner, selv om man egentlig 
godt kan lide hinanden. 
Hvem ville du gerne bo sammen med? Er der nogen 
af dine venner, din familie eller fra fjernsynet, 
som du gerne vil bo sammen med? 
 
Prøv at lade alle børnene komme til orde. Lad dem 
fortælle og forsøg at opmuntre dem. 
 
Hvad hedder den person, du gerne vil bo sammen 
med? Hvorfor kunne du godt tænke dig at bo sammen 



med X? 
Hvorfor synes du, at X er 
sej/cool/god/vidunderlig? 
 
I dag hører vi om Peter og Andreas. De mødte 
Jesus og syntes, at han simpelthen var ”sej”. 
   

 

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 4,12-23 (Fri oversættelse) 
En dag gik Jesus langs bredden af Galilæasøen. 
Han så to brødre, Simon Peter og Andreas. De 
fiskede.  
Jesus sagde til dem: ”Kom med mig. I skal være 
menneskefiskere!”  
Så blev de sammen med Jesus. 
Kort efter fik Jesus øje på to andre brødre, 
Jakob og Johannes. De fiskede sammen med deres 
far. Dem kaldte Jesus også på. Også de fulgte med 
Jesus.  
 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi 
evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 
 

 

Hvad synes du om Peter og Andreas og de andre? 
Hvorfor forlader de deres arbejde og deres hjem? 
Hvordan var det for dem?  
Jesus spørger også os, om vi vil følge ham. Vi 
behøver ikke forlade vores hjem. Hvad kan vi gøre 
for at følge ham?  
 
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: 
Gud elsker dig. 
Hjælp mig at fortælle dette videre til andre. 
Amen.  
  
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 

 

a) Klip fødder af papir ud. Skriv med 
glimmerlim på: Følg mig. Du kan evt. på 
bagsiden skrive, hvad man kan gøre: Hjælpe 
nogen, som har brug for hjælp. Opmuntre én, 
der er ked af det. Etc.  

 


