
 

Børnekirke 
34.almindelig søndag år A 

Krist Konge 
 

 

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. 

 

Dette er den sidste søndag i kirkeåret. 
Lad os nu se tilbage på den sidste uge. Har du 
prøvet at være sød ved nogen? Hvorfor gjorde du 
det? Hvad gjorde du? 
 
Prøv at lade alle børnene komme til orde. Lad dem 
fortælle og forsøg at opmuntre dem. 
 
Måske kan du ikke huske alt det gode, du har 
gjort. Ofte gør vi noget godt for hinanden og 
glemmer, at vi har gjort det. Men Jesus glemmer 
det ikke. Han husker, når vi har været gode. En 
dag vil han huske os på alt det gode, vi har 
gjort. 
  



 

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) 
 
 
Matt 25,31-40 
Fri oversættelse) 
Jesus siger: 
Jeg vil huske alt, hvad du gør.  
En dag kommer jeg tilbage og siger: 
Jeg var sulten, og du gav mig noget at spise. 
Jeg var tørstig, og du gav mig noget at drikke. 
Jeg var fremmed og alene, og du var sammen med 
mig. 
Jeg havde intet tøj; men du gav mig noget. 
Jeg var syg. Du besøgte mig. 
Den dag vil du blive overrasket. For du husker 
ikke alt, hvad du har gjort; men jeg vil huske 
det. 
Hver gang, du hjælper et andet menneske, hjælper 
du mig. 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi 
evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 
 

 

Er det ike dejligt, at Jesus husker alt? Tror du, 
han vil huske flere ting end dig? Vil du prøve at 
gøre noget godt for et andet menneske i dag? Hvem 
kan du gøre noget for? Hvordan kan du glæde X? Du 
behøver ikke huske selv, hvad du har gjort. Jesus 
vil huske det. Og det er godt. 
 
Hjælp børnene til at tænke meget praktisk og tage 
en beslutning om, hvad de kan gøre for, at de 
selv og andre kan erfare, at Gud elsker dem?  
 

 

Fri forbønner 
Tak, Jesus, 
Fordi du har fortalt os: 
Jeg elsker dig. 
Hjælp mig at fortælle dette videre til andre. 
Jeg vil gøre andre glade.  



Amen.  
  
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 

 

a) Klip og lim kongekroner til alle børnene. 
Fortæl, at Jesus er kærlighedens konge. 
Sammen med Jesus er vi også konger og 
prinsesser. Vi skal dog være kærlighedens 
konger og prinsesser. Tal om kongelig 
opførsel.  

 


