
Andagt til tværkulturel aften – Gud er vores Far 
Af tværkulturel medarbejder Johane Ettrup, Østjylland 

 

Sange  

Se PowerPoint. Gennemgå tekster og fagter, inden I synger. Stå op  

 

Bibelfortælling 

I dag vil jeg fortælle om Gud (slide). Om hvordan Gud er. Gud har rigtig mange sider! Han er både 

skaber (slide) og har skabt hele jorden. Og han er konge (slide) og bestemmer over alting. Og han 

er en hyrde (slide) som guider og leder os, fordi han har det store overblik, (slide) og som kæmper 

mod det onde i vores liv. Og han er hellig (slide), altså 100 % perfekt og helt anderledes end os. Og 

Gud har endnu flere sider. 

Men i dag vil jeg fortælle om, at Gud er vores Far (slide). Det er ikke alle religioner, som siger, at 

Gud er vores Far. Men det siger Bibelen og kristendommen. 

Så hvis vi tror på Jesus, så er Gud vores Far. Men hvad betyder det? Vi kender en almindelig far. 

Ligesom xx er far, og yy, og zz og andre mænd herinde. Hvad betyder det at være far? Hvordan er 

en far? (Spørg). 

En far passer på sine børn, så de føler sig trygge (slide). Og hvis der er noget eller nogen, som vil 

gøre noget ondt mod børnene, så kæmper han for at beskytte dem (vis). 

(Slide) Og en far elsker sit barn – selv når barnet er sur på sin far eller træt og råber og skriger. 

Men helt inde, så elsker faren stadig sit barn. Sådan elsker Gud også os. Selvom Gud er perfekt, og 

vi bestemt ikke er perfekte! Men Gud elsker os lige præcis, som vi er. Vi kan ikke få Gud til at elske 

os mindre. Gud elsker os SÅ højt! Så selvom vi gør mange dumme ting og kan være onde mod 

andre mennesker, så vi er nødt til at sige undskyld, så elsker Gud os stadigvæk. Ligesom en far 

elsker sit barn.  

Og fordi Gud allerede elsker os uendelig højt, så kan vi heller ikke gøre noget for, at Gud skal elske 

os mere, end Han allerede gør. (Slide) Vi er allerede 100 % elskede af Gud. 

Faktisk er det så vigtigt for Gud at fortælle os, at han elsker os, så når Jesus skal lære os at bede, så 

lærer han os ikke at sige ”store konge” eller ””hellige Gud”. Det er Gud også. Men det vigtigste, 

det er, at han er vores Far. (Slide) Så sådan her starter den bøn, som Jesus lærte sine disciple at 

bede til Gud. Og som vi også må bede til Gud: ”Vor Far”. 

(Slide) Og en far opdrager også sit barn. Ved I, hvad opdrager betyder? (Spørg). Det er, når man 

lærer sit barn, hvad der er rigtigt og forkert. Når man fortæller, at det her er godt at gøre, og det 

her er dårligt. For eksempel: (slide) Det er ikke godt for barnet kun at spise slik. Selvom barnet 



synes, det er en god idé. (Slide) Men det er for eksempel godt at være gode mod andre 

mennesker. Så det er en god ting at lære sit barn. 

Så en far beskytter sit barn og passer på sit barn. En far elsker sit barn – også når barnet råber og 

skriger. Og en far opdrager sit barn og fortæller, hvad der er rigtigt og forkert. 

……….  

Så når vi tænker på Gud, så kan vi tænke på en far (slide) og så (slide) gange det med tusind 

millioner trillioner… For Gud er nemlig: (slide) den perfekte Far. 

(Slide) Så jeg må være tryg hos Gud, ligesom et lille barn hos sin far. Ligesom vi sang før om Gud: 

”Jeg er tryg hos dig, jeg må bede til dig, jeg må lovsynge dit navn”. Jeg må være tryg hos Gud. 

Og ligesom en far vil gøre alt for at beskytte (vis) sine børn mod onde og farlige situationer, sådan 

vil Gud også gerne beskytte os. Men en almindelig far er ikke Superman. Så nogle gange kan vi ikke 

beskytte dem, vi elsker. Men Gud har al magt (vis), ligesom vi sang i sangen: ”Vor Gud er så stor, så 

stærk og så mægtig, der er intet umuligt for Ham (klap klap)”. Så vores Gud er stor og stærk, og 

Han kan alting. 

…………. 

Snak i mindre grupper (Læg eventuelt op til at få rundt til forskellige ”snakke-poster”) 

 

Slut af med Fadervor samlet (på PP) og syng nogle af sangene, som de har lært på aftenen 

 

 

Poster og spørgsmål – klip ud 
 

Sange om Gud 

Hvad fortæller sangene om Gud? 

 

 

Billeder af børn og fædre 

Har du oplevet, at Gud har passet på dig, ligesom en far passer på sit barn? 

Har du oplevet, at Gud elsker dig, også når du er umulig ligesom et lille barn? 

 

 



 

100 % elsket 

Hvorfor elsker Gud os så højt? 

Hvad betyder det for dig, at du er 100 % elsket af Gud? 

 

 

 

Fadervor 

Hvad betyder det, at Gud er vores Far? 

Hvorfor er det så vigtigt for Jesus at lære os at bede til Gud som vores Far og ikke kun som konge 

eller Gud? 

 

 

 

Opdragelse 

Hvorfor er det vigtigt at lære sine børn, hvad der er godt og dårligt, rigtigt og forkert? 

Har du oplevet, at Gud har lært dig, hvad der er rigtigt og forkert? 

 


