Børnekirke
7.almindelige søndag år A
Hold Guds 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.

Hvordan er det at have en bror eller søster? Hvad
sker der, hvis dine søskende forstyrrer dig?
Hvad gør du, hvis du ikke får ro til at gøre de
ting, du gerne vil lave?
Bliver du vred? Hvad gør du så? Kommer I op at
slås, skændes?
Giv alle børn mulighed for at fortælle ud fra
deres egne erfaringer.
Hvad sker der, hvis jeres far eller mor opdager,
at I skændes? Hvad gør de så? Siger en af jer så:
”Det var ham/hende, der begyndte?”
Er du glad efter kampen, eller hvordan har du
det?
I dag fortæller Jesus os, at vi ikke skal være
onde ved hinanden.

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, 38-48 (Fri oversættelse)
Jesus siger: Nogen siger, at hvis en eller anden
slår dig, skal du slå ham igen.
Men jeg siger: Hvis nogen slår dig, så slå ikke
igen.
Det er nemt at elske dem, der elsker jer. Det er
ikke noget særligt. Det kan enhver jo gøre.
Elsk ethvert menneske. Det gør Gud, for han
elsker alle mennesker.
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi
evangelium.
Alle: Priset være du, Kristus.
Er det nemt at gøre, som Jesus siger?
Synes du, at de mennesker, der slår igen, er lige
så dumme som dem, der begyndte at slå?
Hvem vinder ved et slagsmål? Findes der virkelig
en vinder? At følge Jesus er virkelig et hårdt
arbejde, og selv om vi måske kludrer i det, så
elsker han os alligevel.
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 jaloux, 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.

