Børnekirke
23.almindelige søndag år A
Ingen siger, at det bliver nemt
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 lavet en aftale med nogen?
F.eks. hvem der slukker lyset om aftenen? Hvad
der skal købes til mors fødselsdag? Eller hvilke
regler, der gælder ved en leg? Hvilket TV-program
I skal se? Hvilken film I skal se i biografen?
Hvilken leg I skal lege? Hvilke aftaler har du
truffet med nogen? Hvad har I aftalt og hvorfor?
Giv børnene god tid til at fortælle om deres egne
oplevelser.
Hvordan var det at træffe aftaler? Var alle
tilfredse og indforståede? Hvordan fik I aftalt
tingene? Hvad gjorde I, for at alle kunne være
med/være tilfreds? Var der nogle, der ikke ville
være med længere? Hvorfor? Hvad gjorde I så?
I dag fortæller Jesus os, at hvis vi enes om

noget og beder Gud om det, så vil han høre vores
bøn.
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 18, 15-20(Fri oversættelse)
Jesus siger: ”Hvis I aftaler noget sammen, så
prøv at holde det. Hvad som helst to af jer her
på jorden bliver enige om at bede om, det vil min
Far i Himlen gøre for jer.
Hvis to eller tre er samlet i mit navn, der vil
jeg selv være til stede.”
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi
evangelium.
Alle: Priset være du, Kristus.
Jesus har lovet os, at når 2 eller 3 er sammen på
grund af ham, så er han der også. Hvad gør vi
lige nu? Hvor mange er vi? Nu er vi sammen her,
fordi vi er Jesu venner. Og han er her midt
imellem os.
Er det ikke dejligt? Tænk på, hvad du gerne vil
fortælle ham.
Fri forbønner
Jesus,
vi er sammen her.
Du er sammen med os.
Tak for det.
Jeg vil gerne fortælle dig, at …
Hjælp ….
Amen.
Fader Vor med fagter. (se bilag)

a) Lav evt. et lille lys til alle børn, som kan
huske dem på, at Jesus altid er hos dem.
Sådan kan du gøre:
Bloklys med servietafklip:
Materialer:
• et hvidt bloklys.
• en serviet med et motiv, du kan lide.
• en spids saks.
• en ske
• et tændt lys.
Sådan gør du:
Klip servietmotivet ud med en spids saks.
Fjern de inderste lag af servietten, til
der kun er det tynde lag med motivet
tilbage.
Læg servietten hen over lyset der, hvor du
synes, den skal sidde.
Varm indersiden af skeen over et tændt
lys. Du må ikke holde skeen for tæt på
lyset, da den ellers bliver sort!
Tag den varme ske og stryg bagsiden af den
mod lyset over hele servietten, ind til du
kan se, at stearinen begynder at kunne ses
igennem servietten. ( Du varmer
selvfølgelig skeen over lyset flere gange
undervejs .....).
Derefter er lyset færdigdekoreret og klart
til at blive pakket fint ind.

