
 

Børnekirke 
1. søndag i advent år A 

Gør det gode! 
 

 

Børnene og kateketen drager samlet ud af kirken. 
Kateketen hilser børnene velkommen og nævner 
deres navne. 
 

 

Begynd med korsets tegn. 

 

Tænd lysene på adventskransen i midten og 
forklar: Jesus er i vores midte, fordi vi er 
samlet i hans navn. Læg evt. noget halm for de 
gode gerninger i den tomme krybbe i midten (se 
aktiviteter 1. søndag i advent.) 
 

 

Sang: Alle tiders at du er her. 

 

Har du allerede lavet eller købt nogle julegaver? 
Hvordan er det lige nu at være i byen? Hvad er 
anderledes? 
Har du set nogen, der har samlet penge ind, 
f.eks. sangere fra Frelsens Hær? Hvad gør de? 
Hvorfor samler de penge ind? 
Drøft med børnene, hvordan gaderne er pyntet. 
Hvorfor samler nogle mennesker ind til andre? 
I dag hører vi om Johannes Døberen. Han så grim 
og farlig og vild ud, fordi han levede i ørkenen. 
Nogle var bange for ham.  
 

 

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 24,37-44(Vi læser kun vers 44, som er frit 
oversat.) 
Jesus siger: ”Sådan skal I være parate, for jeg 
kommer på et tidspunkt, I ikke regner med.” 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi 
evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 
 

 

Vi skal være parate til Jesu komme.  
Hvordan kan vi dog være det? Hvad kan vi gøre? 
I advents- og juletiden forsøger mange at tage 
sig af andre. De er særlig søde. Det er en måde 
at forberede Jesu komme.  
Hvordan har du det i advents- og juletiden? 
Hvilke følelser forbinder du med det? Glæde, håb, 
spænding, opmuntring….  
Prøv at gøre noget for andre. Hvordan kan du 
glæde nogen? Hvordan kan du trøste nogen? Hvem 
har brug for håb? Hvem har brug for en god ven? 
Hjælp børnene til at tænke meget praktisk og tage 
en beslutning om, hvad de kan gøre for at vise 
deres kærlighed til Jesus. 
 

 

Fri forbønner 
Jesus,  
vi venter på dig.  
Tak, fordi du er så god 
og giver os nyt mod. 
Lad os sprede glæde, håb og latter, 
Så andre kan møde dig atter.  
Amen. 
 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 

 

a) I kan have en tom krybbe i jeres rum. Når 
nogen har gjort en god gerning, kan der 
lægges lidt hø i krybben, for at gøre Jesus 
”velkomst” varm. 

 



 


