Børnekirke
17.almindelige søndag år A
Kostbare skatte!
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 skattekiste med ting, du sætter
pris på? Hvad er det kostbareste, du har? Hvorfor
er det så vigtigt for dig? Hvem har du fået det
af? Eller hvor har du fået det?
Måske er det noget, som ikke er særlig stort, og
som heller ikke har kostet meget, men som betyder
meget for dig.
Giv alle børn mulighed for at fortælle ud fra
deres egne erfaringer.
Hvad er din mest skattede ting? Hvorfor? Hvad
ville du gøre, hvis du mistede det? Ville du
prøve at finde det igen/få det igen? Eller kan
det ikke erstattes?
Jesus fortæller os, at Guds rige er det bedste,
vi kan få. Vi skal gøre alt for at få det.

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 13,44-52 (Fri oversættelse)
44 Jesus fortsatte: »Med Guds rige er det som med
en skat, der lå skjult i en mark. En mand fandt
skatten og blev så glad, at han straks dækkede
den til igen og solgte alt, hvad han ejede, for
at kunne købe den mark.
45 Med Guds rige er det som med en opkøber, der
søgte efter ægte perler.
46 En dag stod han over for en uhyre kostbar
perle, og han solgte alt, hvad han ejede for at
købe den.«
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi
evangelium.
Alle: Priset være du, Kristus.
Tænk én gang til på din mest skattede ting. For
hvad ville du opgive den for at få noget andet?
Hvis børnene ikke vil opgive den for noget som
helst, kan du – hvis det er muligt – nævne, at
Jesus siger, at Guds rige er mere værd end alt
andet. Men du skal lytte meget til det, børnene
siger. Et barn, som har et minde om en afdød
forælder er i en anden situation end en, der
”bare” har fundet en smuk sten.
Kan du forestille dig, at Guds Rige er så
kostbart? Forstår du, hvad Jesus siger? Hvad
synes du om det? Er du enig/uenig med ham? Hvilke
spørgsmål har du til ham? Prøv ikke at besvare
alle spørgsmål på Jesu vegne. Det hører med til
livet, at vi ikke har et svar på alt. Lad børnene
tilbage med en fornemmelse for at søge.
Fri forbønner
Jesus,
hjælp mig at se, hvad der virkelig er vigtigt.
Amen.
Fader Vor med fagter. (se bilag)

a) Tag en tur til stranden og saml skatte der.
b) Lim en ”perle” i en muslingeskal.
c) Lav små skattekister af skotøjsæsker eller
tændstikæsker og læg en skat indeni.

