
 

 

Børnekirke 
6. søndag i påsken år A 
I skal ikke være alene! 

 
 

 

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…. 
 
 

 

Går din far eller mor nogle gange ud om aftenen? 
Går de til træning, kor, eller mødes de med 
venner? Skal de nogle gange arbejde længere? Når 
du hører, at de skal noget, tænker du så: ”Hvad 
sker der med mig? Hvem vil passe på mig?” 
Nogle gange vil din mor eller far passe dig, 
andre gange er det en anden person.  
 
Lad børnene svare.  
 
Hvem vil du helst have, skal passe dig? Hvis du 
selv kunne vælge, hvem ville du så bede om at 
passe på dig, når mor og far ikke er hjemme? Før 



dine forældre går, siger de så noget, som minder 
om dette: ”Nu skal du være artig … Gør, hvad X 
siger … Vær sød, og jeg kommer lige straks hjem 
….Når jeg kommer hjem, har jeg en lille 
overraskelse til dig? 
 
Da Jesus forberedte sig på at tage tilbage til 
sin far, lovede han sine venner: Jeg vil sende 
nogen til jer, som vil passe på jer.  
 

 

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, 15-21(frit oversat) 
 
Jesus siger: ”Hvis I elsker mig, vil I gøre, som 
jeg siger. Jeg beder min Far om at sende nogen 
til jer, som vil hjælpe jer. Det vil være, som om 
jeg er hos jer. For I skal ikke være alene. 
Derefter kommer jeg tilbage til jer, og I skal se 
mig.” 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi 
evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 
 

 

Har du det godt, når de voksne er ude, eller 
savner du dem og har det dårligt? Når vi er 
overladt til os selv eller til en anden, så er 
det jo, fordi de voksne stoler på os. Vi kan 
opføre os, som vi bør. Men når vi ikke trives, er 
det svært at gøre, som vi bør. Når så vores 
forældre kommer hjem, retter de op på det hele. 
Hvis vi ikke har det skidt, kan vi nyde tiden, de 
er væk, og hygge os alligevel. Vi kristne skal 
prøve at være glade, ind til Jesus kommer 
tilbage. 



 

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, som viser, hvad der gør jer 
glade. 

 


