
 

Børnekirke 
Laterankirkens Indvielse år C 
Vi er et hus af levende sten 

 

Børnene og kateketen drager samlet ud af kirken. 
Kateketen hilser børnene velkommen 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. 
Alternativ: Allelu, allelu, alleluja, ære være 
Gud. 
Sangen kan synges på forskellige sprog. 
Allelu, allelu, alleluia, preiset den Herrn./ 
loué le Seigneur/praise to the Lord….. 
 

 

Hvordan er det at gå i kirke? 
Hvad kan du lide? Hvad synes du, er kedelig? 
Hvorfor keder du dig? 
 
Giv børnene tid til at svare.  
 
Når vi beder i kirken, vil Gud gerne have at vi 
tænker på ham. Det er ikke altid nemt. Vore 
tanker flyver alle steder hen. Hvad gør du så? 
Hvad hjælper dig at tænke på Jesus? 
 

• Tænde et lys 
• Se på et billede/kors 
• Synge en sang 
• Kikke i bibelen 



• Farvelægge et billede 
 
Tag evt. en russisk matrioska (babuskadukke); en 
traditionel russisk trædukke med et mindre antal 
forskellige dekorerede dukker indeni. 
Tal med børnene om, at vi har ligesom en kirke i 
os, hvor vi altid kan møde Gud. Vi kan altid 
gemme os i vort inderste hus og møde Gud der. 
 

 

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 2,13-22:  
Påsken var nær. Jesus var på vej til Jerusalem. 
På tempelpladsen så han en masse mennesker. De 
solgte offerdyr. Der var både køer, får og duer. 
Andre vekslede penge. De sad ved små borde fulde 
af mønter. Jesus blev vred. Han lavede sig en 
pisk af reb og jog alle fårene og køerne ud. Han 
væltede også valutahandlernes borde. Mønterne 
blev spredt langt væk. Han råbte: »Pak sammen og 
forsvind! I må ikke gøre min Fars hus til en 
markedsplads.«  
(frit genfortalt) 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi 
evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 

 

Hvad så Jesus, da han kom til templet? 
Hvorfor blev han så vred? 
Hvad gjorde han? 
Hvorfor jog han dem ud fra tempelpladsen? 
 
Jesus vil have, at vi tænker på Gud, når vi er i 
Guds hus. Når vi beder, flyver vores tanker ofte 
et andet sted hen. I har allerede fortalt, hvad 
der hjælper jer at tænke på Jesus. 
I kan også tage jeres hånd, når I beder. 
Tag tommeltotten: Lovpris Gud. 
Tag pegefingeren: Bed Gud om tilgivelse for det, 
der ikke var så godt. 
Tag langfingeren: Tak Gud. 



Tag ringfingeren: Bed for dine egne anliggender. 
Tag lillefingeren: Bed for andre 
mennesker/verden.  
 
Prøv det sammen ved forbønnen. 

 

Fri forbønner eller 
 
Kære Jesus. 
Jeg lover dig. 
Jeg er ked af, at jeg ikke altid har gjort det 
gode. Lad børnene komme med egne forslag. 
Tak for alle mine venner, at jeg har en familie 
og mad og tøj. Lad børnene komme med egne 
forslag. 
Hjælp mig….. Lad børnene komme med egne forslag. 
Jeg beder dig for mine venner, for …. Lad børnene 
komme med egne forslag. 
Amen. 
 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 

 

Klip en hånd til ethvert barn. Skriv i hver 
finder: takke/lovprise/bede for andre/ bede for 
egne anliggende/bede om tilgivelse (anger)… 

 


