
 

Børnekirke 
25.almindelige søndag år A 

Jesus giver rundhåndet 
 

 

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. 

 

Når der er noget lækker mad eller slik, som skal 
deles, ser du så godt efter, at alle får det 
samme? Er du bekymret for, om de andre måske får 
mere end dig? 
 
Giv børnene god tid til at fortælle om deres egne 
oplevelser. 
 
Hvordan vil du have, at man deler retfærdigt? 
Når man holder fødselsdag, hvem får så en gave? 
Er det uretfærdigt, at det så ikke er alle i 
huset, der får en gave? 
Hvordan er det, hvis du har været særlig tapper 
ved tandlægen eller lægen? Får du så en lille 
ting? 
Nogle gange får vi en særlig gave/behandling. Er 
det o.k.? Hvad synes du om 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 20, 1-16(Fri oversættelse) 
Jesus fortalte følgende historie:  
”En tidlig morgen gik en vingårdsejer ud for at 
finde folk, der kunne arbejde i hans vingård.  
De blev enige om den normale dagløn på en denar. 
Så begyndte de at arbejde.  
Ved nitiden gik vingårdsejeren igen ud. Folk stod 
på torvet og ventede på arbejde.  
Han sendte også dem i sin vingård og lovede dem 
en god og rimelig løn.  
Han gjorde det to gange mere, nemlig om middagen 
og om eftermiddagen.  
Ved fyraften kaldte han alle ind. De sidste 
skulle have løn først. De fik en denar.  
Til sidst kom de mænd, der var blevet ansat 
tidligt om morgenen. De troede, at de skulle have 
mere. Men de fik det samme beløb.  
De begyndte at protestere: ’Vi har slidt hele 
dagen. Det er uretfærdigt.’   
’Min ven,’ sagde vingårdsejeren, ’blev vi ikke 
enige om, at du skulle have en denar for dit 
arbejde? Gå. Er du misundelig, fordi jeg er 
gavmild?’  
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi 
evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 
 

 

Hvad synes du om vingårdsejeren? 
Handlede han godt eller ej? Hvorfor gjorde han, 
som han gjorde? 
Hvorfor tror du, han gjorde sådan? 
Hvad er budskabet? 
Jesus er god. Han giver meget mere, end vi nogen 
sinde kan forestille os. Eller som vi fortjener. 
Derfor bør vi være glade og sige tak.  
 



 

Fri forbønner 
Jesus. 
Tak fordi du elsker mig. 
Tak, fordi du er god.  
Nogle gange er jeg misundelig på andre.  
Hjælp mig at være glad og dele.  
Amen. 
 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 

 

a) Overvej, hvad I kan gøre for at glæde et 
andet menneske. Vil I tegne et postkort? Kan 
I besøge nogen? Vil I bage kager og dele dem 
med nogen? Kan I give noget af jeres fine 
legetøj væk til f.eks. børn i 
flygtningelejre? Focolare (www.focolare.dk) 
besøger børnene og afleverer gaverne. 

b) Prøv i den næste uge ikke at være misundelig 
og gør en indsats for at glæde dig sammen 
med andre. 

 


