
 

Børnekirke 
18.almindelige søndag år A 

Der, for der er nok til alle! 
 

 

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. 

 

Hvad elsker du at få med i din madpakke?  
Hvorfor kan du godt lide det? 
Har du nogen sinde delt din madpakke med en 
anden? Hvorfor gjorde du det? Hvad delte I? 
 
Giv alle børn mulighed for at fortælle ud fra 
deres egne erfaringer. 
 
I dag hører vi om, at Jesu venner delte deres 
madpakke. 
 

 

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 14,13-21 (Fri oversættelse) 
Lidt før det blev mørkt kom Jesu venner til 
Jesus. De sagde: ”Det er sent. Send alle de 
mennesker bort, så de kan købe noget aftensmad.” 
Jesus svarede: ”Giv dem noget at spise!”  
”Men vi har kun fem brød og to fisk,” sagde hans 
venner.   
”Kom med det!”, sagde Jesus.  
Folk satte sig i græsset. Derefter tog Jesus de 
fem brød og de to fisk. Han takkede Gud for dem. 
Så brækkede han brødene i stykker og begyndte at 
dele ud. Alle spiste og blev mætte. Der var 
omkring 5000 mennesker, der blev mætte.  
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi 
evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 
 

 

Tænk, hvis Jesu venner havde spist deres fisk og 
brød. Så havde der ikke været mad nok til alle. 
Passer du på derhjemme, at alle får nok mad? 
Tænker du også på dine søskende? Eller siger 
mor/far: Vær ikke så grådig. Vi er grådige, når 
vi ikke husker at dele med andre. 
 
Men alle mennesker er Guds børn, og på en måde er 
de også vore brødre og søstre. Men der er mange, 
der ikke har nok. Det er godt, hvis vi husker på 
at dele. Prøv det i den her uge sammen med dine 
venner. 
 

 

Fri forbønner 
Jesus, 
Hjælp mig at se, hvad der virkelig er vigtigt.  
Amen.  
  
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 

 

a) Arranger noget, så børnene kan give et 
bidrag til Børnemissio. Bag f.eks. vafler og 
lad overskuddet går til Børnemissio. 
Alternativ: Tegn postkort og sælg dem ved 
kirkedøren til fordel for Børnemissio. 

 


