
 

Børnekirke 
Jul år A 

Den hellige familie 
 

 

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: Et barn er født. 

 

Har I fe3jret en god juleaften i går? Hvem kom? 
Hvordan fejrede I sammen? Hvad var der sjovest? 
Hvordan er denne aften anderledes end andre 
aftener? Hvilke sange har I sunget?  
 
Giv alle børn mulighed for at svare. 
 
Alle prøvede at gøre det hyggeligt og festligt. I 
tog fint tøj på, lavede god mad, gav hinanden 
gaver. Alle hjalp til, at det blev en god aften 
for alle. 
 

 

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) 
 
 
Luk 2, 7-20(Fri oversættelse) 
Maria og Josef kom til Betlehem. Alle kroer og 
hoteller var fyldt. Der var ingen plads til dem. 
”Jeg skal føde!”, råbte Maria. ”Hvad kan vi 
gøre?” 
”Lad os hvile os i stalden”, forslog Josef. 
Da Jesus var født i stalden, svøbte Maria ham i 
et klæde og lagde ham i krybben. Oksen kikkede på 
barnet og æslet pustede varm luft på det.  
Så sendte Gud sine engle for at fortælle den gode 
nyhed til hyrderne, som lå på marken. Der vogtede 
de deres får. 
”Et barn er født. Han er verden frelser, Guds 
søn!”, jublede englen. 
Hyrderne løb til stalden og fandt Maria og Josef 
og det lille Jesusbarn, som lå i krybben. Alt 
var, som englene havde fortalt dem.  
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi 
evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 
 

 

Syng nogle julesange sammen for at lovprise Gud. 
 
 

 

Fri forbønner 
Tak, fordi du kom herned. 
Tak for al din kærlighed. 
Børnene på hele jorden, 
Også os her højt i Norden, 
Råber højt som med en stemme 
Fra de lande, de har hjemme: 
Tak, fordi du kom herned. 
Tak, for al din kærlighed. 
 
(forfatter ukendt) 
 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 



 

a) Klip nogle stjerner af pap, hvorpå børnene 
klistrer guldkonfetti på. 

 


