
 

 

Børnekirke 
7.søndag i påsken år A 

Jeg beder for jer 
 
 

 

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 …. 
 
 

 

Beder du? Hvornår beder du? Hvad beder du? Hvad 
beder du om?  
 
Lad børnene svare.  
 
Hvem beder du for? Hvad beder du for? Hvorfor 
beder du for X? Selv om vi egentlig burde bede 
for alle, beder vi ofte kun for de mennesker, vi 
kender.  
 
Også Jesus har bedt. Han bad ofte. Og han bad 
ofte for os. 
 



 

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 17, 1-11(frit oversat) 
 
Jesus så op til himmelen og bad: Min far, jeg har 
fortalt om dig. Mine venner kender dig. De ved, 
at du har sendt mig. Jeg beder for dem. De 
betyder meget for mig. Pas godt på dem.” 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi 
evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 
 

 

Hvordan er det at bede? Ved du, hvordan du kan 
gøre det? Er du usikker? Selv Jesu disciple var 
engang usikre på, hvordan de burde gøre det. Vi 
kan gøre det sådan. Vis din hånd frem. Løft en 
finger ad gangen, når du nævner de følgende ting. 

1. Lovpris Gud.  
2. Bed om hjælp til at leve, som du bør.  
3. Bed om de ting, som du har brug for.  
4. Sig undskyld, hvis du har gjort noget 

forkert.  
5. Bed for andre mennesker.  

 

 

Fri forbønner 
 
Tag hånden og brug fingrene. Lad børnene selv 
finde på nogle fri forbønner: 

1. Tak. 
2. Bøn om hjælp. 
3. Bøn for det, vi har brug for. 
4. Tilgivelse. 
5. Forbøn 

 
Alternativ 
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) Tegn et billede af en hånd og skriv i hver 
finger, hvad bøn handler om: lovprisning, 
forbøn, tilgivelse, takke, bede om ting. 

 


