Børnekirke
27.almindelige søndag år A
Lyt
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 noget legetøj, som du ikke har leget med i
lang tid? Har du måske sorteret noget legetøj
fra, som du ikke leger med længere? Hvem får det?
Hvad laver du med legetøj, du er blevet for
gammel/stor til?
Giv alle børn mulighed for at fortælle ud fra
deres egne erfaringer.
Hvorfor har du ikke leget med dette legetøj i
lang tid? Er det måske som med nogle
legekammerater eller venner. Hvis man i nogen tid
ikke har haft lyst til at lege med dem, finder de
nogle andre at lege med. Er det rigtigt?
Jesus fortæller i dag, at det budskab, som nogle
mennesker ikke ønsker at høre, vil blive givet
til andre mennesker. Vil du høre hans budskab

nu?
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 21,33-43(Fri oversættelse)
Jesus sagde: Jeg vil fortælle en historie.
En landmand lejede sin vinmark ud til nogle
forpagtere og rejste selv til udlandet.
Ved høsttid sendte han nogle af sine folk derhen,
for at de kunne få udleveret den del af
druehøsten, der tilfaldt ham.
Men forpagterne overfaldt dem. Til sidst sendte
han sin søn, for han tænkte: ‘Min søn må de da
lytte til.’
Men forpagterne greb ham, trak ham uden for
vingården og slog ham ihjel.
Jesus spurgte: ’Når ejeren selv kommer, hvad vil
han så gøre med forpagterne?’
Her kan børnene komme med et bud.
Jesus svarede: Vinmarken vil han give til dem,
der tager sig af den og hører på ham.
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi
evangelium.
Alle: Priset være du, Kristus.
Jesus fortæller os, at vi skal lytte til hans
budskab. For han har noget vigtigt at sige. Hvad
tror du, Jesus siger til os? At vi skal være gode
ved alle. At vi skal elske Gud.
Har du hørt det? Hvad synes du om det, Jesus
siger? Prøv i dag at sige noget venligt til alle,
du møder.

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) I kan så karse ud til hvert barn. Det minder
os om, at vi skal huske, hvad Jesus siger.
b) Lad hvert barn trække ”en god gerning” fra
en krukke med forslag til gode gerninger.
Lad dem forsøge at efterleve det. Men del
jeres erfaringer med hinanden bagefter. Det
er vigtigt, at børnene bliver opmuntret på
en konstruktiv måde og oplever og erfarer,
at det er godt, at drage omsorg for
hinanden.

