
 

Børnekirke 
15.almindelige søndag år A 

Jesus fortæller os en historie! 
 

 

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. 

 

Kan du godt lide at høre historier? 
Fortæller din far eller mor eller også din lærer 
jer historier?  
Hvilke historier fortæller de? 
Hvilke historier kan du bedste lide? 
 
Giv alle børn mulighed for at fortælle ud fra 
deres egne erfaringer. 
 
Nogle gange fortæller de voksne historier for at 
forklare noget. Så er det nemmere at forstå noget 
vigtigt.  
Kender I historien om haren og skildpadden?  
Hvad handler den om? 
Hvad aftaler Haren og skildpadden? 
Hvorfor vinder skildpadden? 
Hvad laver haren? 
 



Hvad er budskabet i denne historie? 
Hjælper historien dig til at forstå budskabet 
bedre? 
 
Jesus ved, hvor meget vi elsker historier. Han 
ved også, at vi så har nemmere ved at forstå, 
hvad han siger.  
I dag hører vi også en af Jesu historier. Mon vi 
kan forstå den? 
  

 

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 13,1-23 (Fri oversættelse) 
Jesus illustrerede gerne sin undervisning med 
billeder fra hverdagslivet.  
”En landmand gik en dag ud for at så korn. Noget 
faldt på vejen, og fuglene kom og spiste det.  
Noget faldt på stengrund, hvor der kun var et 
tyndt lag jord. Det spirede hurtigt og voksede 
op. Men rødderne kunne ikke udvikles i det tynde 
jordlag. Planterne tørrede ud under den brændende 
sol.  
Noget faldt på steder, hvor der var tidsler. De 
kvalte de små kornplanter.  
Men noget af kornet faldt i god jord og gav 30, 
60 eller 100 gange så meget, som der var sået.  
Lad dem høre, som har ører.”  
 

Så sagde Jesus:  
Nu får I så forklaringen på billedet med 
landmanden, der såede korn på sin mark. 
Nogle mennesker er som vejen. De hører budskabet 
om Guds rige, men tager ikke imod det. Nogle er 
som den tynde jord på stengrund. Når de hører 
budskabet, tager de straks imod det med glæde.  
Men de giver hurtigt op og falder fra.  
Nogle hører godt nok ordet; men de daglige 
bekymringer kvæler ordet, så det ikke kan bære 
frugt.  



Men nogle er som den gode jord. De hører ordet og 
tager det til sig. Det bærer frugt i deres liv: 
30, 60 eller 100 gange så meget, som der var 
sået.” 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi 
evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 
 

 

Har I forstået dette budskab? 
Er Jesu historie god?  
Hvorfor er den god?  
Var det en god ide at fortælle denne historie? 

 

Fri forbønner 
Jesus, 
jeg vil være din ven.  
Nogle gange glemmer jeg dig. 
Eller jeg skammer mig over at være din ven. Hjælp 
mig.  
Amen.  
  
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 

 

a) Tegn et billede af sædemanden. 
b) Så karse i et plastickrus, som alle må tage 

med hjem. 

 


