BØNNER I SYNG MED
Bøn og velsignelse
Se afsnit om Bøn og velsignelse. (Se vignetter af foldende hænder nederst på siderne 174 -184)
Nr. 174: Somme tider siger Gud ja
Nr. 175: Mød mig
Nr. 176: Vor Fader
Nr. 177: Kære Gud – Er du der?
Nr. 178: Om du smiler eller fælder en tåre
Nr. 179: Fred være med dig
Nr. 180: Tak, min Gud for hele mig
Nr. 181: Herren velsigne dig
Nr. 182: Må Gud velsigne dig
Nr. 183: Kære Gud, vi be´r om nåde
Nr. 184: Thank you Lord
Brug sange som bønner – på en kreativ måde
- Syng sangen
- Bed sangen
- Læs sangen op og lad børnene skriftes til at læse et vers. (Lad de største børn få det som
opgave at øve på et vers, hvis de vil, så de kan læse det op som en bøn ved næste
børnesamling).
- Tænd et lys for hvert nyt vers/bøn der bliver bedt/læst.
- Tænd et duftelys eller en røgelsespind. (Som duften fra lyset breder sig i rummet, breder
konsekvenserne sig af de kristnes bønner ud i hele verden). Vores bøn har konsekvenser for
den verden, vi lever i.
− Tegn en bøn fra Syng med.
− Ekkobøn: Lederen læser en linje og børnene gentager.
Andre sange om bøn:
Nr. 1: Kære Gud, jeg takker dig. (Velegnet til tegninger på overhead-transparenter, eller lav en
bønnecollage ud fra sangen
Nr. 6: Kære gode Gud, jeg vil takke dig.(Velegnet som oplæsnings-bøn)
Nr. 11: Du som er skaber af alt det, vi ser. (Brug tre tegninger v.1: Et hjerte - v.2: Et kors v.3: En due)
Nr. 36 v. 1: Tak for livet, tak for solen. (Velegnet til tegninger og ekko-bøn)
Nr. 46: Jeg er tryg hos dig. (Bevægelsessang/bøn. Prøv at sige sangen i kor)
Nr. 60: Du er en hver dag – Hverdags Gud. (God til oplæsning)
Nr. 116: Kære Gud, jeg syn’ s, det er så svært at vide. (Velegnet til at tegne)
Nr. 154: Du er den eneste vej hjem til Gud. (Til sang eller oplæsning. Børnene kan evt. komme
med bevægelsesforslag)
Nr. 156: Jeg vil høre på dig, høre på dig.
(Del børnene op i to hold, og lad dem læse versene på skift).
Af Anne-Marie Vejen Najbjerg, Kjellerup
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