
 

Børnekirke 
28.almindelig søndag år A 

En invitation 
 

 

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. 

 

Lige nu sker der rigtig meget udenfor. Bladene 
skifter farve, og det bliver koldere og mørkere 
for hver dag, der går.. Lad os prise Gud for alt. 
Syng enten: Tak Gud eller Hallelu, hallelu, 
halleluja, lovpris Herren.   
 
Hvis du vil holde en fest, hvordan inviterer du 
så dine gæster/venner? 
Hvordan er det at blive inviteret? Hvordan er det 
at invitere nogen? Er der nogen, der ikke har 
kunnet komme til din fest? Har du nogen sinde 
haft lyst til at tage til en fest, hvor du ikke 
har været inviteret? 
 
Prøv at lade alle børnene komme til orde. Lad dem 
fortælle og forsøg at opmuntre dem. 
 
Jesus fortæller om et bryllup og de mennesker, 



som er inviteret.  
 

 

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 22,1-14 
Jesus fortalte denne historie.   
En konge ville holde bryllup for sin søn. Alt var 
klart til festen; men gæsterne ville ikke komme. 
De indbudte var ligeglade. En havde travlt med 
arbejdet på sin gård, en anden med sin 
forretning.  
Da blev kongen vred. Han sendte sine tjenere ud i 
byen: ’Indbyd alle dem, der kommer forbi.’  
Tjenerne gik af sted og hentede alle dem, de 
kunne finde - gode og onde imellem hinanden. På 
den måde blev festsalen fyldt med gæster.  
Under festen lagde kongen mærke til en, der ikke 
havde taget den udleverede bryllupsklædning på.  
’Hvordan er du kommet herind uden 
bryllupsklædning?’, spurgte han så.  
Der var intet svar.  
Så sagde kongen: ’Du bliver nødt til at gå.’ 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi 
evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 
 

 

 
Forstår du denne historie? Hvad er budskabet? 
Hvad handler historien om? 
Kongen er Gud. Han inviterer os til festen, hvis 
vi vil. 
 

 

Fri forbønner 
Jesus.  
Tak, fordi du har inviteret mig.  
Lær mig at leve som din ven. 
Amen.  
  
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 



 

a) Lav en fælles tegning. Vælg et emne, og 
hvert barn skal nu sige, hvad der skal være 
på tegningen. Enten tegner de selv, eller 
lederen gør det for dem, mens børnene siger, 
hvad der skal tegnes, f.eks. ved emnet: 
havet. Der skal tegne måger, et dampskib, en 
sejlbåd, strand, muslinger, delfiner ….   

 


