
 

Børnekirke 
Pinse år A 

Tre i én og én i tre 
 
 

 

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 …. 
 
 

 

Ler er skabt af naturen. Igennem millioner af år 
er det blevet dannet ved, at granit langsomt er 
blevet brudt ned af vejret (dvs. vand, frost, 
vind osv.). Af ler kan man lave mange ting. 
F.eks. kan du forme figurer og lade dem tørre. 
Hvis du tager vand (vis vand) og blander det med 
ler og så brænder (vis ild/en flamme) det, får du 
en mursten (vis murstenen).   
Vand, ler og ild er noget helt for sig. Hvis man 
blander dem, bliver de til en mursten.  
 
Som kristne tror vi på Treenigheden. Vi fejrer 
festen for Treenigheden i dag. Hvad betyder det? 
Vi tror på Gud Fader. Han har skabt alle ting. 
Lad børnene nævne nogle af de ting, Gud har 



skabt). 
Vi tror på Jesus Kristus, Guds Søn. Han døde og 
opstod fra de døde. Han har frelst os. Lad 
børnene fortælle om Jesus. 
Vi tror på Helligånden, som hjælper os at forstå, 
hvad Jesus har sagt og gjort. Lad børnene 
fortælle om Helligånden, pinse f.eks. eller Jesu 
dåb. 
Sammen er Gud Fader og Jesus og Helligånden 
Treenigheden. Ligesom hvis man blander vand med 
ler og brænder det, så kommer der en mursten ud 
af det. 
Derfor kalder vi Gud for Den Treenige Gud. 
 

 

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) 
 
Mat 28,16-20 (frit oversat) 
 
Jesus siger: Fortæl alle om mig. Hjælp dem til at 
blive mine venner. Døb dem i Faderens og Sønnens 
og Helligåndens navn. 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi 
evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 
 

 

Dengang du blev døbt, blev du døbt i Faderens, 
Sønnen og Helligåndens navn,  
 
Lige som Jesus bad os om at gøre. Du er døbt i 
Den Treenige Guds navn.  
 
Der er mange ting, der kan huske dig på det, 
f.eks. murstenen, vi talte om. 
 
Når du laver korsets tegn (det er den korteste 
kristne trosbekendelse!) 
Når du ser en trekløver. Den kan minde dig om den 
treenige Gud. 
Når du ser en triangel. 
 



 

Fri forbønner 
Lav korsets tegn meget bevidst og langsomt med 
børnene. Bed så  
 
”Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, 
Som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al 
evighed. Amen.” 
 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 

 

a) Mal en trekløver (eller klip den ud af grønt 
papir) og skriv på hvert blad. Ære være 
Faderen. Ære være Sønnen. Ære være 
Helligånden.  

b) Syng sammen og brug en triangel til at 
understøtte musikken. 

c) Lad børnene arbejde med ler og lave deres 
egen mursten. 

 
 


