Bønner for børn
Tak, kære Gud
fordi du skabte mig,
og fordi jeg betyder noget for dig.
Tak, fordi du ved alt om mig.
Du kender mig, når jeg står op,
og når jeg går i seng.
Du kender mig, når jeg er hjemme,
og når jeg er i skole.
Du kender mig, når jeg er ked af det,
og når jeg er glad.
Du kender mig, når jeg er alene,
og når jeg har masser af venner.
Du kender mig, når jeg er sur og tvær,
og når jeg er god mod andre.
Tak, kære Gud, fordi du kender mig.
Tak, kære Gud, fordi du elsker mig
som jeg er.

Gud min Far
se jeg er her.
Du holder af mig
ligesom jeg er.
Du ser alle.
Du er god.
Du tår dig af os
og gir os mod.

Du er bedst af alle venner
hvor jeg går, der er du med.
Det er dig, der gør jeg kender
sandhed, kærlighed og fred.
Tak, for livet som du gir mig
skove, himmel, hav og jord.
Jeg vil gøre som du si’r mig
brug mig, Gud, med krop og ord.

Gud.
Hjælp mig, når jeg er bange.
Find mig, når jeg bli’r væk.
Elsk mig, når jeg er dum.
Trøst mig, når jeg græder.

Jesus, du er Herre,
du gør livet dejligt
og dagen fuld af oplevelser.
Tak for min krop, som vokser,
tak for sol og regn, og for græsset, som gror.
Vær nær hos de syge
og hos dem, der går alene,
hjælp dem, der er bange.

Du kære Gud, jeg beder dig,
at du i nat vil vogte mig,
du kender alt og har al magt,
lad dine engle holde vagt,
så ved jeg, her er godt og trygt,
og jeg kan sove uden frygt.

Når stjernerne de stråler
fra himlen ned på jord,
så ser jeg deres skønhed
og tænker: Gud er stor.
I nat i månelyset
har jeg en bøn til dig,
at lyset fra din Himmel
må skinne ned på mig!

Du skabte både dag og nat,
Gud, se med kærlighed
til alle dine skabninger,
velsign os med din fred.

Kære Herre, se fra Himlen
til de små, som du har kær,
pas på mig, når jeg skal sove,
gode Gud, vær du mig nær!
Og når morgendagen kommer,
kalder du igen på mig,
led mig altid, gode Herre,
jeg vil gerne følge dig.

Tak, kære Gud, fordi jeg har
et trygt og dejligt hjem,
og tak for dem, der elsker mig,
jeg elsker også dem.
Du har en stor familie, Gud
og jeg er regnet med,
i Himmel-hjemmet må jeg bo
hos dig i evighed.

Tak, Herre, for solen
som skinner herned,
for sorgløse dage
med glæde og fred.
Tak, Herre, for månen
og stjernernes skær,
for trøst og for tryghed,
fordi du er nær.

Lær mig, kære Herre,
i arbejde og leg
at være god mod andre,
som du er god mod mig.
Hjælp mig, så jeg ikke
bli’r sur og skælder ud,
men prøver på at leve,
som du har tænkt det, Gud.

Gud, når dagen bliver stille,
og når mørket sænker sig,
tænker jeg på dig og takker
for din kærlighed til mig.
Jeg vil takke dig for livet
og de gode ting, jeg har.
tak, fordi du altid gi’r mig
alt det bedste, kære far.

