
 

Børnekirke 
2 søndag i påsken år A 

Overraskelsesbesøg 
 

 

Børnene og kateketen drager samlet ud af kirken. 
Kateketen hilser børnene velkommne 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.  
Alleluja eller Allelu, allelu, allejuja lovpris 
Gud/preiset den Herrn, Praise the Lord…. 
 
 

 

Har du fået overraskende besøg i din påskeferie? 
Kan du godt lide at få besøg eller at besøge 
nogen? 
Havde dine besøgende måske en lille 
overraskelsesgave med til dig? 
Har de nogen sinde bedt dig om at hjælpe dem med 
noget? 
 
Lad børnene svare.  
 
I dag hører vi om, at Jesus besøger sine venner. 
Men de ventede ham ikke. Han var en overraskelse 
for dem. Og han havde en ”sej” gave med til dem. 
 
 



 

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) 
 
 
Joh 20,19-23(frit oversat) 
 
Jesu venner var bange for, at soldaterne ville 
hente dem. Derfor havde de låst sig inde i huset. 
Men den aften kom Jesus. Han kom ind gennem den 
lukkede dør og sagde: ”Fred være med jer.” 
Hans venner blev så glade for at se ham. Jesus 
sagde en gang til: ”Fred være med jer.” Og han 
sagde: ”Ligesom Faderen sender mig, sådan sender 
jeg også jer. Ligesom I tilgiver mennesker, lige 
sådan vil jeg også tilgive dem.  
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi 
evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 
 

 

Hvilken gave havde Jesus til sine venner? Hvor 
mange gange sagde han: ”Fred være med jer?” 
Hvorfor sagde han det to gange? 
Jeg tror, at hans venner knap nok stolede på 
deres øjne og ører. Sikke et dejligt besøg de 
havde fået, og en fin gave. Jesus vil, at vi 
giver hans fred videre, lige som han gjorde det. 
Hvis vi gør det, vil mennesker gerne have besøg 
af os. 
 

 

Fri forbønner 
Tak, fordi du kom herned. 
Tak for al din kærlighed. 
Børnene på hele jorden, 
også os her højt i Norden, 
råber højt som med én stemme 
fra de lande, de har hjemme: 
Tak, fordi du kom herned. 
Tak, for al din kærlighed. 
 
(forfatter ukendt) 
 



Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 

 

a) Klip en fredsdue ud af papir. Du kan klistre 
små fjer på, som man kan få i en hobbybutik 
eller ved Søstrene Grene.  

 


