
 

Børnekirke 
4.søndag i advent år A 

Marias barn er Guds søn! 
 

 

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. 

 

Tæller du allerede dagene indtil Jul? Hvad skal 
der endnu nås før jul? 
Hvad ønsker du dig til julen? 
Spekulerer du på, om alt er som det skal være? Om 
du får de gaver, du ønsker dig? 
 
Giv alle børn mulighed for at svare. 
 
Josef hørte nyheden om Marias barn. Han 
spekulerede på, om alt ville blive godt og var 
o.k. 
 
 



 

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 1, 18-25(Fri oversættelse) 
Josef hørte, at Maria ventede et barn. Han 
spekulerede over, om alt var o.k.. En nat havde 
han en drøm. En engel sagde til ham: Vær ikke 
bekymret, Josef. Maria venter Guds barn. Han er 
Guds søn. 
Josef vågnede og vidste, at alt var i orden.  Han 
stolede på Gud. Sammen med Maria levede han 
lykkeligt.  
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi 
evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 
 

 

Hvad spekulerer dine forældre, far og mor, over? 
Hvordan kan du hjælpe dem til at Jul bliver en 
god oplevelse for jer alle? 
Hvad kan du gøre for, at alle i din familie har 
det godt? 
 
Hjælp børnene til at tænke meget praktisk og tage 
en beslutning om, hvad de kan gøre for at de selv 
og andre kan komme i julestemning.  
 

 

Fri forbønner 
Tak, Jesus,  
At du blev født. 
Tak for den dejlige adventstid. 
Tak for lysene, småkagerne, 
julekalenderen…(børnene tilføjer det, de vil 
takke for.) 
Vi glæder os til at fejre din fødselsdag i julen. 
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. 

b) Mal stearinlys. Du har brug for en 
farvelade, opvaskemiddel og hvide lys samt 
pensler. Dyp penslen i opvaskemiddel, inden 
den dyppes i farveladen og mal på lyset. 
Opvaskemiddelet gør, at farven hænger fast 
på stearinlyset. Der må ikke bruges vand. 
Lad lyset tørre, gerne et varmt sted, men 
husk, at det kan smitte af ved 
hjemtransporten.  
 

 


