
 

Børnekirke 
Påske år A 

Jesus lever! 
 

 

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.  
 
 

 

Kan jeg hoppe på et ben? 
Kan jeg synge? 
Kan jeg puste sæbebobler? 
 
Lad børnene svare.  
Men kan jeg også hoppe på et ben, synge og puste 
sæbebobler på samme tid? 
 
Prøv at gøre det. Undgå kaos; men hav det sjovt. 
Når der er blevet stille igen, fortsætter du 
undervisningen. 
 
Jeg kunne ikke synge, puste sæbebobler og hoppe 
på et ben på samme tid. Det var umuligt. I dag 
hører vi, at Jesus gjorde noget, som alle syntes, 
var umuligt. Jesus, som døde, blev levende.  
 
 



 

 

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 20,1-9(frit oversat) 
 
Maria Magdalene gik til Jesu grav. Hun var trist 
til mode. Da hun kom til graven, var stenen foran 
indgangen væk. Hun løb til Peter og Johannes og 
råbte: ”Jesus er ikke i graven.” Så løb Peter og 
Johannes derhen, alt hvad de kunne. Peter var den 
første, der kikkede ind i graven. Han så 
ligklæderne ligge på gulvet. Også Johannes så 
det, og de to troede på, at Jesus lever. 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi 
evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 
 

 

Hvordan havde Maria Magdalene, Peter og Johannes 
det? 
Hvordan havde de det indeni, da Jesus døde? 
Hvordan tror du, de havde det ved graven? 
Hvad tror du, der så skete? 
 
Har du lagt mærke til et ord i kirken, som vi i 
lang tid ikke har brugt? Ja, det er ”Halleluja”. 
Vi synger ”Halleluja”, fordi vi er så glade for, 
at Jesus lever. 
 

 

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) Dekorer påskelys eller forær hvert barn et 
lille påskelys, som de må tage med hjem. 

 


