Børnekirke
19.almindelige søndag år A
Stol på Jesus
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 nogen sinde prøvet at lære at svømme?
Har du lært at cykle?
Var det svært? Var du bange i begyndelsen?
Giv alle børn mulighed for at fortælle ud fra
deres egne erfaringer.
Hvordan var det at cykle eller svømme for første
gang?
Hvem hjalp dig? Havde du tillid til, at X ville
passe på dig? Nogle gange er det svært at stole
på nogen, og vi bliver bange og spørger os selv:
Hvad sker der nu?
I dag hører vi om, hvordan to af Jesu venner blev
nødt til at lære at stole på ham.

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 14,22-33(Fri oversættelse)
Jesu venner sejlede i forvejen over til den anden
side af søen. Jesus sendte folkemængden bort.
Derefter bad Jesus.
Kort før daggry kom Jesus ud til dem, vandrende
hen over vandet.
Da de så en skikkelse komme gående hen imod dem,
skreg de af rædsel, for de troede, det var et
spøgelse.
Jesus råbte til dem: ”Være ikke bange - det er
mig!”
Straks råbte Peter tilbage: ”Hvis det virkelig er
dig, Jesus, så sig til mig, at jeg skal komme ud
til dig på bølgerne.”
”Kom!” sagde Jesus. Peter kravlede ud over bådens
ræling og gik på vandet hen mod Jesus.
Men så blev Peter bange. Han begyndte at synke.
”Herre, red mig!” råbte han.
Jesus rakte hånden ud og greb fat i ham. ”Hvorfor
blev du usikker?”
Da de var kommet op i båden, lagde vinden sig.
Alle i båden faldt på knæ for Jesus. ”Du er
virkelig Guds Søn!” udbrød de.
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi
evangelium.
Alle: Priset være du, Kristus.
Jesu venner troede først, at Jesu skulle være en
stor leder. Men lidt efter lidt fandt de ud af,
at han var meget mere. Han var Guds søn. Tror du,
at det, de oplevede med Jesus på søen, hjalp dem
til at tænke sådan? Hvordan synes du, Peter var?
Hvad ville du have gjort, hvis du havde været med
i båden?
Jesus ønsker ikke af os, at vi skal gå på vandet.
Men han beder os om, at vi er gode mod alle

mennesker. Hvis vi prøver det, viser vi Jesus, at
vi stoler på ham.
Fri forbønner
Jesus,
hjælp mig at se, hvad der virkelig er vigtigt.
Jeg vil stole på dig.
Tak, fordi du elsker alle mennesker.
Amen.
Fader Vor med fagter. (se bilag)
a) Stil jer i en rundkreds. En står i midten og
lader sig falde baglæns eller forover, og de
andre griber vedkommende. Tal om, hvordan
det føles.

