Børnekirke
6.almindelige søndag år A
Hold Gud bud!
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 I nogle regler i familien? Hvilke regler har
I i børnehaven/skolen?
Prøv at lade alle børnene komme til orde. Lad dem
fortælle og forsøg at opmuntre dem.
Hvorfor må man ikke snakke, når en anden taler?
Hvorfor må man ikke løbe ude på gangen i skolen?
Hvorfor skal man lave sine lektier?
Hvorfor skal man tage sko af ved døren eller
noget andet ….
Overholder du altid alle regler? Overholder du
dem også, når ingen ser dig? Eller kunne du gøre
endnu mere for at følge reglerne?
I dag beder Jesus os om at holde Guds bud, så
godt som vi kan.

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 5,17-37(Fri oversættelse)
Jesus siger: Gør som Gud siger. Prøv at gøre dit
bedste. Læg hele dit hjerte i det. Du må ikke slå
ihjel. Men du må heller ikke såre nogen gennem
dine ord. Tag ikke det, som tilhører en anden. Du
må heller ikke være misundelig.
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi
evangelium.
Alle: Priset være du, Kristus.
Hvordan er forskellen mellem at overholde
reglerne og at lægge sit hjerte i det?
Hvordan gjorde Jesus det? Overholdt han alle
bud/regler?
Har du lyst til at gøre som han?
Hvordan kunne du gøre det?
Hvis du gør det, vil mennesker sikkert synes:
Hun/Han minder mig om Jesus. Hvad synes du om
det?
Fri forbønner
Jesus,
Hjælp mig at elske.
Hjælp mig at være en god ven.
Hjælp mig at trøste dem, der er kede af det.
Hjælp mig at dele mit legetøj med andre.
Hjælp mig til ikke at være misundelig, men glæde
mig over andres gaver.
Amen.
Fader Vor med fagter. (se bilag)

a) Lav nogle regler til jeres kirke. Spørg
børnene, hvad de vil sætte pris på, man
gjorde. Hvordan vil de have, at man omgås
hinanden. Hvad kan de lide? Hvad synes de
ikke om? Skriv reglerne ned og giv hvert
barn en lovrulle.

