
 

Børnekirke 
3 søndag i Påsken år A 

Hav tro! 
 

 

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.  
Alleluja eller Allelu, allelu, allejuja lovpris 
Gud/preiset den Herrn, Praise the Lord … . 
 
 

 

Har du nogen sinde haft svært ved at forstå et 
eller andet? Var det i skolen? Har lærerne eller 
dine forældre prøvet at forklare det igen og igen 
for dig? Hvordan føltes det, da du endelig 
fattede det? Pludselig forstod du, hvad de mente 
og talte om. 
 
Lad børnene svare.  
 
Hvad kunne du ikke forstå? 
Hvornår eller hvordan faldt femøren? Forklar 
talemåden for børnene. 
 
Efter at Jesus var opstået fra de døde, mødte han 
to af sine venner. Han talte med dem et stykke 
tid, før de forstod, hvem han var. Men senere hen 
faldt femøren. 



 

 

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) 
 
 
Luk 24,13-35(frit oversat) 
 
To af Jesu venner var på vej til en by, som hed 
Emmaus. De var kede af, at Jesus var død. Hele 
vejen talte de om alt, hvad de havde oplevet de 
sidste dage, og om, hvor meget de savnede Jesus.  
En fremmed mand kom til og lyttede til det, de 
sagde. De fortalte om alt det, der var sket med 
Jesus. Da de kom til herberget, spiste de sammen. 
Men da tog manden et brød, velsignede det og 
brækkede det ligesom Jesus og gav det til dem. Så 
rakte han kalken til dem. Da forstod de, at det 
var Jesus, og at de andre disciple havde ret: 
Jesus lever. Da de kikkede op, var Jesus der ikke 
mere. Glade løb de tilbage til Jerusalem for at 
fortælle det til de andre disciple. 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi 
evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 
 

 

Jesu venner brugte en hel dag på at forstå, at 
Jesus lever. Det var svært at forstå for dem. På 
samme måde har vi det også. Der er nok meget, som 
vi ikke rigtigt forstår, eller som vi synes er 
svært at forstå. Også vi har brug for tid til at 
lære det. Synes du også, at det er svært at 
forstå Jesus? Hvad er svært at forstå?  

 

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.  

 


