Børnekirke
30.almindelig søndag år A
Elsk – og gør, hvad du vil.
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.

Du har lige haft efterårsferie. Hvad kan du godt
lide at gøre i din efterårsferie eller i
weekenden, når du holder fri? Hvad vil du helst
lave? Hvad elsker du at fejre? Lygtefest,
Halloween?
Prøv at lade alle børnene komme til orde. Lad dem
fortælle og forsøg at opmuntre dem.
Hvordan vælger du mellem de ting, du gerne vil
lave? Kan du nå det hele? Hvad vælger du først?
Var det svært at vælge og fravælge noget andet?
Er der for mange ting, som du gerne vil lave?
Er der noget, som betyder allermest for dig? Hvad
er det? Hvad er du mest glad for?
I dag hører vi, hvordan nogen bad Jesus om at
fortælle, hvad der er allervigtigst for os.

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 22,34-40
Nogen spurgte Jesus.
”Jesus, hvilket bud er det vigtigste i Toraen?”
Jesus svarede:
”Du skal elske Herren, din Gud. Det er det
vigtigste og største bud. Men der er også et
andet bud. Det udtrykker det samme: Du skal elske
din næste som dig selv. Det er det, Gud ønsker af
os.”
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi
evangelium.
Alle: Priset være du, Kristus.
Synes du, Jesus svarede godt? Hvorfor kan du lide
hans svar? Hvorfor måske ikke? Han siger det helt
ligetil (skærer det ud i pap): Du skal elske Gud.
Du skal elske andre mennesker. Så behøver vi ikke
huske for mange ting, som vi bør gøre eller lade
være med at gøre.
Vi skal kun huske disse to ting: At elske Gud og
elske andre mennesker. Kan du huske dem?
Fri forbønner
Jesus,
hjælp mig at elske Gud.
Jeg vil gerne elske andre og gøre dem glade.
Amen.
Fader Vor med fagter. (se bilag)
a) Bind to pinde sammen med en snor. Så kan
børnene tage korset med hjem og huske på: At
være Jesu ven er meget nemt. Vi skal elske
som ham.

