
 

Børnekirke 
Herrens Fremstilling i templet år A 

 

 

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. 

 

Hvis du havde et ønske fri, hvad ville du så 
ønske dig?  
Hvad er din største drøm? 
Har du nogen sinde oplevet, at din største drøm 
blev til virkelighed? 
Hvad skete der? 
 
Giv børnene tid til at svare og dele deres ideer. 
 
I dag vil vi høre om Anna og Simeon, som havde en 
drøm. De ønskede at se Messias, den Gud havde 
lovet. De ville se Jesusbarnet. Og deres drøm 
blev opfyldt.  

 

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 2,22-40 
Maria og Josef tog med Jesusbarnet op til 
templet. Han skulle hedde Jesus. 
I templet mødte de Simeon. Han havde hele sit liv 
ventet på Jesus. Han tog straks den lille i sine 
arme og begyndte at lovprise Gud.  
Der var også en gammel kvinde ved navn Anna. Hun 
var altid at finde i templet.  
Hun så Jesus og hans forældre og takkede Gud.  
Alle mine drømme er blevet til virkelighed, sagde 
hun.” 
 
(frit genfortalt) 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi 
evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 

 

Hvad synes du om det? 
Hvorfor blev Simeon og Anna så glade? 
Hvordan var det for Simeon og Anna, at deres 
største drøm blev opfyldt? 
 

 

Fri forbønner eller: 
 
Jesus,  
du er her. 
Tak for det.  
Jeg lover dig. Jeg priser dig. 
Amen. 
 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 

 

A) Lav en collage sammen. Lad børnene vælge 
billeder fra avisen og magasiner, som 
udtrykker deres største drøm for dem selv og 
for vores verden.  

 


