Børnekirke
16.almindelige søndag år A
Gud er tålmodig
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 du en lille kasse med kostbare ting, som du
har samlet? Hvad har du samlet? Er der lego?
Eller sten i? Nogle perler? Hvad beholder du
altid? Ølkapsler eller vinpropper eller
frimærker? Hvad samler du på? Hvorfor gør du det?
Gemmer de kostbare ting sig af og til under de
ikke så kostbare? Hvad gør du, for at du kan
huske, at du har dem?
Giv alle børn mulighed for at fortælle ud fra
deres egne erfaringer.
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 13,24-43 (Fri oversættelse)
Her er et andet billede, Jesus brugte for at
forklare, hvad der sker i Guds rige: ”En landmand
såede god hvede i sin mark. Om natten kom hans
fjende. Han såede ukrudt oven i hveden. Derefter
forsvandt han. Hveden voksede op og begyndte at
sætte aks. Men ukrudtet voksede også.
Landmanden sagde til sine hjælpere: Lad begge
dele gro side om side ind til høsten. Så vil jeg
give høstfolkene besked på at sortere ukrudtet
fra, så det kan blive brændt, og vi kan bringe
hveden i hus.”
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi
evangelium.
Alle: Priset være du, Kristus.
Har I forstået denne historie?
Heller ikke de mennesker, der hørte Jesus,
forstod denne historie med det samme. Jesus vil
gerne nå alle mennesker. Han vil være ven med
hvert menneske. Han vil ikke gå glip af et eneste
menneske. Inderst i os er der noget godt og også
noget ikke så godt. Nogle gange er vi søde. Nogle
gange er vi sure og onde. Jesus vil hjælpe os
til at ændre det i os, som ikke er så godt. Kast
det væk. Det er ikke vigtigt for jer.
Fri forbønner
Jesus,
hjælp mig til at være god ved andre.
Når jeg har lyst til at være sur, så hjælp mig
til at smile.
Når jeg vil skælde ud, så hjælp mig til at holde
min mund.
Når jeg er alene, så giv mig mod til at møde
andre.
Amen.
Fader Vor med fagter. (se bilag)

a) Lav en uro. Skriv på den ene side af
frugterne det, der er dårligt, og på
bagsiden det, der er godt. F.eks. jeg er
sur. Bagsiden: Jeg prøver at smile. Jeg er
vred. Bagsiden: Jeg lytter til den anden.

