
 

Børnekirke 
4 søndag i påsken år A 
At kende hans stemme! 

 

 

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 …. 
 
 

 

Hvad ville dine forældre sige, hvis du tog noget 
legetøj fra din ven med hjem? Hvad ville de sige, 
hvis du sagde grimme ord? 
Hvad vil dine forældre sige, hvis du siger til 
dem: Jeg kan ikke snøre mine sko selv. Hvad vil 
de sige, hvis du siger: Jeg trænger til at få min 
blyant spidset? 
 
Lad børnene svare.  
 
Sker det nogle gange, at du tænker: Det her ville 
min mor eller min far sige, synes om, ikke synes 
om …? Ved du på forhånd, hvad de vil kunne lide 
eller ikke kunne lide? 
I ved, hvordan jeres forældre tænker om ting, 
fordi I kender dem godt. I stoler på dem, og ofte 
ved I også, hvordan de vil reagere i helt 



bestemte situationer. 
 
Det er lige sådan med Jesus. Vi ved også, hvad 
han vil sige. Vi ved, hvad han synes om. Vi 
kender hans stemme.  
 

 

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, 1-10(frit oversat) 
 
Jesus sagde: Lammet følger hyrden, fordi det 
stoler på ham. Lammet kender hans stemme. Det 
ville ikke gå sammen med en fremmed.” 
Menneskene forstod ikke, hvad Jesus mente. Så 
forklarede han dem: 
”Jeg er hyrden. Hvis I følger mig, så vil I blive 
glade. I skal ikke lytte til andre.” 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi 
evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 
 

 

Hvorfor tror du, Jesus skulle forklare det, han 
sagde? Ligesom sidste uge, er det ikke altid nemt 
at forstå alt, hvad Jesus siger, med det samme. 
Som Jesu venner spørger vi os ofte: Hvad ville 
Jesus gøre nu? Det er ikke nemt at gøre ligesom 
Jesus, for vi prøver så at være søde ved nogen, 
vi ikke synes så godt om. Eller vi deler med 
andre. Men hyrder beskytter deres får. Og Jesus 
vil også beskytte 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) Kip et lam ud af papir og dekorer det med 
vat, så det får en blød pels. 

b) Lav af en paprulle (eller et tykt ark papir 
en slags megafon, som børnene kan dekorere). 

c) Lav et armbånd med en medalje eller et kors, 
som kan huske børnene på: Hvad ville Jesus 
gøre nu? Hvad ville han sige nu?   

 


