
Andagt om bøn 
Ved tværkulturel medarbejder Johane Ettrup, Østjylland 

 

Andagt 
(Slide) Temaet i aften er ”Hvad er bøn?” Hvad betyder det at bede til Gud? 

Og vi skal starte med at synge nogle sange, som handler om bøn (slide)  

 

Bed for aftenen 

Nu har vi bedt på én måde. Men der findes mange måder at bede på (slide:)  

 Vi kan bede til Gud ude i naturen, alene. 

 Vi kan bede sammen 

 Vi kan bede, når vi læser i Bibelen 

 Vi kan bede for hinanden. Og nogen lægger en hånd på den, der bliver bedt for. Så det 

føles lidt som Guds hånd, der rører ved én. 

 Vi kan række hænderne ud til Gud – enten for at give Ham noget (at sige tak for eksempel) 

eller vi kan række hænderne ud for at modtage noget fra Gud, som vi beder om. Eller for at 

sige: Gud, her er jeg, brug mig. 

 Vi må også bede til Gud, når vi har gjort noget forkert og har brug for at bede om tilgivelse. 

Så må vi sige: Gud, jeg ved godt, at jeg har gjort noget forkert. Vil du tilgive mig? Og det vil 

Gud! 

 Og det sidste billede: Vi må sige tak til Gud for alt det, Han har gjort for os! Og vi må sige 

tak med hele vores krop! 

……………………… 

(Slide) Hvor og hvordan kan vi bede til Gud? Vi kan bede indenfor eller udenfor, alene eller 

sammen med andre. Og vi kan bede højt med ord, vi kan synge til Gud ligesom vi gjorde før, og vi 

kan endda være stille og bare være sammen med Gud i stilhed. For Gud kender vores tanker, og 

Han ved, hvad vi vil bede om, før vi selv ved det. Og det er ikke så vigtigt, om vi beder i to 

minutter, imens vi cykler, eller om vi beder to timer helt stille. Gud elsker bare, når vi kommer til 

Ham  

Så bøn er meget mere end bare at bede Gud om hjælp eller om gaver.  

(Slide) Da Jesus lærte de første kristne at bede, lærte Han dem at bede ”Vor Far”. Så det betyder, 

at vi ikke beder til en fjern Gud, som er laaangt væk, men en Gud, som er vores Far, og som bor i 



os ved sin Ånd. Så Gud er helt tæt på. Og Guds største ønske er at være sammen med os – helt tæt 

på os. Fordi Han elsker os. 

………… 

(Slide) Hvem kan bede? Alle mennesker kan bede! Gud har skabt alle mennesker og kender os. Og 

Han vil bare så gerne, at vi skal snakke med Ham. 

(Slide) Og hvornår? Altid! Gud sover aldrig, og Han har aldrig for travlt. Nogle gange synes vi, at vi 

har for travlt til at bede til Gud, men Gud er aldrig optaget. Han har altid tid til os! Ligesom vi sang i 

en af sangene. 

(Slide) Men svarer Gud så på vores bøn? Ja! Men ikke altid, som vi forventer det. Ligesom vi sang i 

sangen: (slide) Sommetider siger Gud JA, når vi beder om noget. Andre gange siger Gud VENT. Jeg 

har bedt om en kæreste i mange år. Men Gud sagde vent. Og nu, måske 15 år senere, sagde Gud: 

NU er det tid, og så mødte jeg ham, som jeg nu er forlovet med. Andre gange siger Gud NEJ – men 

kun, fordi Han elsker mig og ved, hvad der er bedst for mig. Men Gud svarer altid, når vi beder til 

Ham. 

Og (slide:) Gud har styr på det – også selvom vi ikke altid kan se det.  

……………. 

Selvom jeg ved, at det er så godt for mig at bede til Gud, så glemmer jeg det tit. Og nogle gange 

gider jeg ikke at bede. Det føles som en sur pligt, noget jeg skal gøre. Selvom jeg godt ved, at det 

er det bedste for mig. Men så må jeg også komme til Gud og sige: (slide) ”Lige nu gider jeg ikke at 

snakke med dig. Undskyld.” Og Gud vil hellere, at vi kommer til ham og er ærlige, end at vi viser 

Ham en maske eller en facade (slide). 

Så Gud vil allerhelst, at vi kommer til Ham og er lige præcis, som vi er. Om vi er glade eller kede af 

det, vrede eller ligeglade. Gud vil bare gerne snakke med os. Amen 

Bede sammen 

 

 

 

 

 

 



Grupper/poster 

1. Billede af sangen ”Sommetider…” + lyskurv 

2. Billede af sangen ”Jeg er tryg hos dig” + billede af mand med masker 

3. Billede af forskellige måder at bede til Gud 

(1) Hvad har sangen med en lyskurv at gøre? 

Hvorfor siger Gud nogle gange ”ja”, andre gange ”vent” og andre gange ”nej” til vores bøn? 

Hvordan kan Gud sige nej til vores bøn og stadig være kærlig? 

Har du oplevet, at Gud har sagt ”vent” eller ”nej” til din bøn? 

 

(2) Hvad gør du, når du ikke føler dig tryg hos Gud eller ikke har lyst til at synge til Ham? 

Hvordan tror du, at Gud gerne vil have, du skal gøre? 

Kender du til at have en maske på over for Gud? 

 

(3) Hvordan kan du bedst lide at bede? 

Prøv at bede sammen 

 

(4) Har du oplevet, at Gud har svaret på din bøn? Vil du fortælle historien? 

 

(5) Hvem kan bede til Gud? 

Hvor kan man bede til Gud? 

Hvornår?  

Hvordan? 


