
 

 

Børnekirke 
5. søndag i påsken år A 
Faderen og jeg er ét! 

 
 

 

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 …. 
 
 

 

Ligner du en eller anden i din familie? Hvem er 
det? (mor, far, tante, onkel …) Plejer folk at 
sige: Hun er fuldstændig som sin mor? Eller han 
ligner sin far på en prik? Hvem ligner du? 
 
Lad børnene svare.  
 
Når dine forældre kommer til forældresamtale 
eller i børnehaven, kan det være, at de voksne 
(pædagogerne og lærerne) siger: ”Du må være 
Annemaries mor, for hun ligner dig så meget. 
De voksne i børnehaven(skolen) kender dig så 
meget, at de kan se lighed mellem dig og dine 



forældre. Spørg dem engang, om de kan genkende 
børnenes forældre ved at se på børnene. Ofte 
siger en voksen også: ”Hun er fuldstændig lig sin 
mor!” Hvad mener de med det? 
 
I dag siger Jesus til os, at vi ikke skal undre 
os over, hvem Faderen i Himmelen minder om. For 
når vi kender Jesus, så kender vi også hans Far. 
Han er ligesom Jesus, fordi Jesus ligner sin 
himmelske far.  
 

 

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 14, 1-12(frit oversat) 
 
Jesus siger: ”Hos min Far er der meget plads. Jeg 
går til ham og forbereder et sted at være for 
jer. Og så vil jeg komme og hente jer.” 
Thomas og Philip, Jesu venner, forstod ikke, hvad 
Jesus havde sagt. 
”Hvordan er din Far egentlig?” 
Jesus sagde: ”Hvis I kender mig, så kender I også 
min far. Vi ligner hinanden.” 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi 
evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 
 

 

Vi behøves ikke kikke op på himlen og tænke: 
Hvordan er Gud mon? 
For Gud ligner Jesus. Fordi Jesus er Gud. 
Hvordan tror du, Gud er? Hvad er det for en 
plads, han forbereder til 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) Lav en collage af menneskers ansigter. 
b) Download dette Mandala og farvelæg det:  
http://www.terrapie.de/html/mandala2_1.html 
 

 


