bønner og
Trosbekendelsen
Forsagelsen:
(Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt
hans væsen.)
Kære Gud Fader. Hjælp mig til at sige nej til det, som
vil lokke mig bort fra dig.
1. trosartikel:
(Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og
jordens skaber.)
Kære Gud. Tak, at du er Fader, Søn og Helligånd.

Kære Jesus. Hjælp mig at til altid at tro på dig.
Kære Jesus. Lad mig aldrig blive så stor, at jeg ikke
har brug for dig mer’.
Kære Jesus. Tak, at du en dag kommer igen og vi skal
se dig.
3. trosartikel:
(Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige
kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv. Amen.)

Kære Gud Fader. Tak, at du er den eneste sande Gud.
Kære Gud Fader. Tak, at du har al magt.
Kære Gud Fader. Tak, at du har skabt Himlen og
Jorden.
Kære Gud Fader. Tak, at du har skabt mig.

Tak kære Gud, fordi du har sendt Helligånden til jord.
Tak gode Helligånd, fordi du gør sådan, at vi kan tro
på Jesus og følge ham.
Kære Gud. Tak for din kirke. Hjælp os at lytte til dit
Ord.

Tak kære Gud, at du er en hellig og retfærdig Gud.

Kære Gud. Tak, at du igennem Bibelen og ved din Ånd
taler til os.

2. trosartikel:
(Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor
Herre, som er undfanget ved Helligånden, født
af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret
til himmels, siddende ved Gud Faders, den
Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at
dømme levende og døde.)

Hjælp os kære Gud, at være lydige imod dit Ord.

Tak kære Gud, at du sendte Jesus til jord.

Kære Gud. Tak for, at jeg kan være sammen med
andre i din kirke.

Tak kære Gud, at Jesus er vores frelser og herre.
Tak kære Jesus, at du er vores bror, fordi vi har
samme far.
Tak kære Gud, fordi Jesus døde på korset for os.

Kære Gud. Tak, at vi for Jesu skyld kan få tilgivelse
hos dig.
Kære Gud. Tak, at vi ved dåb og troen på Jesus har
evigt liv.
Kære Gud. Tak, at vi ved dåben bliver dine børn.

Kære Gud, vil du gøre det sådan, at mange mennesker må høre om dig.

Af Bjarne Gertz Olsen, Fredericia

Tak kære Jesus, at du var uden synd og på korset
døde for vor synd.
Tak kære Gud, at Jesus stod op af graven og lever.
Tak kære Jesus, at du er hos Gud og beder for os.
Tak kære Jesus, fordi du er frelser og Herre.
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