
 

Børnekirke 
29.almindelig søndag år A 
Et vanskeligt spørgsmål 

 

 

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 af og til fået stillet vanskelige 
spørgsmål? Hvad f.eks. med dette: Hvis du går ind 
i en dyb hule med en lommelygte i hånden, og 
lygten slukker efter 50 m, hvor befinder du dig 
så? I mørke. 
Hvilket dyr kunne blive en god frisør? Hanen, han 
har nemlig altid kammen med sig. Hvornår lugter 
man ikke godt? Når man er forkølet.  
Hvor mange store mænd er der født i Danmark? 
Ingen, kun spædbørn. 
 
Kender du andre gåder? 
 
 
Prøv at lade alle børnene komme til orde. Lad dem 
fortælle og forsøg at opmuntre dem. 
 
Sådan nogle vanskelige spørgsmål eller gåder 



spørger man om for sjov. Faktisk ønsker man at få 
andre til at tænke sig om, at grine sammen. Det 
er egentlig ikke spørgsmål, som er fair at 
stille.  
Nogle mennesker, som ikke kunne lide Jesus, 
stillede ham et vanskeligt spørgsmål. De ønskede, 
at han ikke kunne svare. De ville have, at han 
dummede sig.  
 

 

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 22,15-21 
Farisæerne stillede Jesus et snedigt spørgsmål.  
”Skal vi betale skat til den romerske kejser 
eller ej?”  
Men Jesus gennemskuede dem.  
”Vis mig den mønt, I betaler skat med.” De rakte 
ham en.  
”Hvis billede er på mønten?” spurgte han. ”Og 
hvilket navn er indridset i den?”  
”Det er kejserens navn og billede.”  
”Så giv kejseren det, der er hans, og giv Gud 
det, der er hans.”  
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi 
evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 
 

 

Hvad synes du om Jesu svar? Hvorfor stillede de 
ham overhovedet et vanskeligt/snedigt spørgsmål? 
Måske var de misundelige? Måske kunne de ikke 
lide, at folk syntes om ham? 
Du har måske også prøvet at være jaloux på nogen? 
Har du prøvet at skade ham/hende? Det sidste 
behøver børnene ikke svare på. Det er mere for at 
få dem til at tænke over teksten.  
 



 

Fri forbønner 
Jesus.  
Nogle gange er jeg jaloux og misundelig. 
Jeg bliver ked af det, når andre  
får mere opmærksomhed, 
har mere legetøj, 
får bedre karakterer, 
har mere sejt tøj, 
har flere gode venner. 
Hjælp mig at være glad og god ved andre. 
  
Amen.  
  
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 

 

a) Gæt lyde. En leder stiller sig, så børnene 
ikke kan se ham og laver forskellige lyde 
(instrumenter, dyrelyde, køkkenredskaber, 
krølle papir, spise knækbrød/æble m.m.). 

b) Stilleleg: Hvem kan sidde stille længst 
muligt? 

c) Et løb, hvor alle kan vise, hvad de er gode 
til, og hvor det gælder om at hjælpe 
hinanden. Poster kunne være en 
forhindringsbane, hvor det er godt at holde 
en anden i hånden. Alle prøver at gå med og 
støtte. Syng en bestemt sang. Nogle synger 
bedre end andre. Find f.eks. karameller, som 
er gemt omkring i et rum; man finder ikke 
lige mange, men man deles om dem.  

 


