BÖN- OCH LOVSÅNGSGUDSTJÄNST
INTERNATIONELLA BÖNEDAGEN FÖR VÄRLDENS BARN
Samtliga sångförslag är hämtade från lovsångsboken ”LOVSJUNG TILLSAMMANS – 150 sånger för alla
generationer”. http://www.davidmedia.se/produkter/davnot17-lovsjung-tillsammans_19095

Välkommen
Från Solens Uppgång, nr. 30

Alla sjunger kören, försångare sjunger versar

Vår Gud är en mäktig Gud. nr. 139
Glad att jag är din nr. 36
Bibelläsning: Gärna ur ”En vän från himlen”, Ylva Eggehorn (Luk 15:1-7, Det
förlorade fåret)
Bön som respons på bibelläsningen
(Bön skriven för att bes av ett yngre barn)
Tack Gud för att alla människor är lika viktiga och värdefulla för dig.
Du har skapat oss och du älskar oss.
Även om vi inte alltid tänker på dig, så tänker du på oss.
Även om vi inte alltid bryr oss om dig, så bryr du dig alltid om oss.
Tack Gud för att du alltid är med oss i det som händer i våra liv.
Tack för att du finns överallt.
Amen
Jag vill tillbe nr. 73
Solo första gången sen sjunger alla
Bibelläsning: Gärna ur ”En vän från himlen”, Ylva Eggehorn (Den förlorade
silverpenningen, Luk 15:8-10)
Bön som respons på bibelläsningen
(Bön skriven för att läsas av ett äldre barn/tonåring)
Tack Gud för att du letar efter det som kommit bort, tills du hittar det.
Ibland går vi vilse och tappar bort oss själva. Ibland glömmer vi bort det du tänkt och vill med
våra liv.
Hjälp oss att vi inte tappar bort, varken oss själva eller dig.
I alla val vi måste göra. Hjälp oss att välja rätt.
Tack Gud, att när vi går lite vilse, när vi känner oss trötta, förvirrade och trasiga, då letar du
upp oss.
Du håller om oss och säger igen och igen att du vill vara tillsammans med oss, alltid.
Amen

1

Presentation av bönestationer och inledande bön
Gud jag ber för alla barn nr. 39
Bönestationer
Förslag på sånger som kan användas under bönen
Hos dej nr. 52
Vi vill ge dej ära nr. 131
Immanuel nr. 62
Majestät nr. 91
Du är Gud du är underbar nr. 21
Du är helig nr. 22
Gloria nr. 37
Helig, Helig, Helig nr. 50

Som avslutning på bönevandringen ber flera personer för världens barn. (Inkludera
gärna barn)
Sång
Du omsluter mig nr. 17 solo i verserna
Kollekt till Världens barn
Så länge jag lever nr. 109
Ev. gå över till hymnen: Så stor är vår Gud nr. 111
Tack! Välsignelsen
Tack, Tack Jesus nr. 115
Barnen sjunger första gången sen sjunger alla, vid omtag av kören, gör en tonartshöjning och alla står upp och
sjunger till avslutning.
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Texter till samtliga sånger:
Från solens uppgång, ända till dess nedgång, sjung en lovsång över hela vår jord.
Från solens uppgång, ända till dess nedgång, sjung en lovsång över hela vår jord.
Prisa Herren, över hela jorden, prisa Herren.
Vem är som Herren, vår Gud han är stor Hans ära den räcker till skyn. Ändå ser han så djupt
dit de hjälplösa bor, lyfter fattiga upp ur dyn. Halleluja, prisa Herren, prisa Herrens väldiga
namn.
Vår Gud är mäktig
1. Länder, stammar folk och språk
Lever ofta skilda åt.
Men alla är vi skapta lika Dig.
Vi springer, rullar, kryper, går.
Ljusa, mörka, krulligt hår
Unika och som bilder av dig.
Som ett folk, en kropp vi sträcker oss mot dig
Låt ditt rike komma nu
Kör: Vår Gud är en mäktig Gud,
Gud är en mäktig Gud
Vår Gud är en mäktig Gud regerar i evighet
Jesus i härlighet
Vår Gud är en mäktig Gud.
2. Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är.
Världens mörker tränger ständigt på
Jesus, Du är världens hopp,
Bröt all ondska på ett kors
Makten, äran, riket tillhör Dig
Som ett folk, en kropp vi sträcker oss mot Dig.
Låt ditt rike komma nu
Glad att jag är din
Jag lyfter mina händer nu, för ingen annan är som du, Jesus jag är glad att vara din.
Du är stark när jag är svag, du går bredvid mig varje dag, Jesus jag är glad att jag är din.
Du är Gud, Du är min bästa vän, det finns ingen annan, du bor i hjärtat och i himmelen.
Du är Gud, du är min bästa vän, det finns ingen annan, du bor i hjärtat och i himmelen.
Jag vill tillbe dig min Herre, du är värdig all min sång.
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Jag vill ge dig pris och ära, söka dig ännu en gång.
Du förtjänar allt jag äger, du gav allt du har till mig.
Jag vill tillbe dig min Herre, nära dig.
Halleluja, Halleluja, Helig, Helig, är du Gud.
Halleluja, Halleluja, Helig, Helig, är du Gud.
Gud, jag ber för alla barn, som inte har en sommaräng där de kan springa fritt och hoppa
hit och dit och andas frisk luft.
Gud jag ber för alla barn som inte får leka i en skog och inte bada och simma i en klar sjö.
Gud jag ber för alla barn Gud jag ber för alla barn
Gud jag ber för alla barn, som är på flykt och inte har ett hem, där de kan vara och känna sig
helt trygga och sova i sin säng. Gud jag ber för alla barn som längtar efter kärlek och en
kram som kanske saknaren mamma eller pappa.
Gud jag ber för alla barn. Gud jag ber för alla barn.
Omslut, älska vartenda litet barn/
Gud jag ber för alla barn/ Hör vår bön
Jag får va´ hos dig,
Jag får be till dig
Jag får lovsjunga ditt namn
Du har tid med mig,
När jag söker dig,
Min Herre, min Gud
Vi vill ge dig ära och tillbedjan
Vi vill lyfta våra händer, vi vill upphöja ditt namn
Vi vill ge dig ära och tillbedjan
Vi vill lyfta våra händer, vi vill upphöja ditt namn.
För du är stor, du gör stora under, stor ingen annan är som du, ingen annan är som du.
För du är stor, du gör stora under, stor, ingen annan är som du, ingen annan är som du.
Immanuel
Helig, helig, är Herren Gud. Lovat vare Hans namn.
Helig, Helig, är Herren Gud. Lovat vare hans namn.
Immanuel, Gud med oss! Immanuel, Fridens furste!
Immanuel, Gud med oss! Immanuel är hans namn.
Holy, holy, the Lord our God. Blessed be His name
Holy, holy, the Lord our God. Blessed be His name.
Immanuel, God with us! Immanuel ever faithfulful!
Immanuel, God with us! Immanuel is His name.
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Majestät, Konung i Evighet
Jord och hav och himmel är skapat utav dig
Majestät, Konung i evighet
Du min fasta klippa, en säker tillflyktsplats
Vi vill upphöja dig, kung Jesus
Varje knä ska böjas inför dig
Vi vill upphöja dig Kung Jesus
Ingen är som du, nej ingen är som du.
Du är Gud, du är underbar. Underbar är du.
Du är Gud, du är underbar. Underbar är du.
Vinden viskar Ditt namn och regnet berättar om Din nåd.
Allt som växer sjunger om Din kraft. Full av kärlek sjunger dom Ditt lov och jag sjunger med.
Jag höjer min röst för att sjunga med.
Du är helig, helig ingen är som Du.
Du är helig, helig ingen är som Du.
Dig vill vi prisa för alltid, älska Dig mer och mer.
Här i Din närhet inför din tron, fylld av det liv Du ger.

Gloria, gloria, gloria. Ära vare Gud, den allsmäktige!
Gloria, gloria, gloria. Ära vare Gud, den allsmäktige!
Vi vill prisa dig Gud, som skapade himmel och jord.
Vi vill prisa dig Gud, som blev människa och kom till vår jord.
Vi vill prisa dig Gud, för Anden som i hjärtat bor.
Halleluja, Gud är värd vår lovsång. Halleluja, Han är störst av allt.
Halleluja, Gud är värd vår lovsång. Halleluja, Han är störst av allt.
Han är störst av allt. Han är störst av allt.
Gloria, gloria, gloria. Ära vare Gud den allsmäktige.
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Gloria, gloria, gloria. Ära vare Gud den allsmäktige.
Helig, helig, helig, Du är Gud och allsmäktig.
Därför stiger all vår lovsång upp till Dig, upp till Dig.
Helig, helig, helig, full av nåd, full av kärlek.
Fader, Ande, Son, all ära ger vi Dig.
Helig är Du Gud, ingen är som Du. Du har gett oss hopp.
Du har visat vägen. Skapelsen är stor, i himmel och på jord.
Sjunger nu en lovsång till Dig Far.
Helig, helig är du Gud.
Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.
Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.
Så länge jag lever, så länge jag finns kvar på denna jord.
Så länge som mitt hjärta slår, vill jag leva, leva för Dig.
1. Du ser mitt hjärta, Du ser min längtan att få lägga ner mitt liv inför Dig.
Fri och förlåten jag sträcker mig framåt mot allt det som Du har för mig.
Och jag vet, Du är med mig, varje morgon när jag vaknar upp.
Och du står vid min sida och jag tänker aldrig nån´sin ge upp.
2. Stormarna kommer och regnet det faller men jag står här i Din härlighet.
Jag står på en klippa, jag står på Ditt ord, jag står på alla löften Du gett.
Å jag vet, Du är med mig, när jag faller reser du mig upp.
Å du står vid min sida och jag tänker aldrig nån´sin ge upp.

Så stor är vår Gud. Sjung med mig, så stor är vår Gud och alla ska se hur stor Gud är.
1. Vår Konungs majestät klädd i härlighet må jorden glädja sig, må jorden glädja sig.
I ljus han sveper sig och mörkret gömmer sig och skälver för Hans röst, och skälver för Hans
röst.
2. I evighet Han är. Våra liv Han bär i sin starka hand, i starka hand.
Helig treenighet, Fader, Ande, Son. Stark i ödmjukhet, Stark i ödmjukhet.
Så stor är vår Gud. Sjung med mig, så stor är vår Gud och alla ska se hur stor Gud är.
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Hans namn står över allt. Värdig allt vårt lov, vi ropar ut vår Gud, Han är stor.
Tack Tack Jesus
Tack Tack Jesus
Tack Tack Jesus
Jag vill bara tacka, Jag vill bara tacka dej!
Samtliga sånger är hämtade från lovsångsboken ”LOVSJUNG TILLSAMMANS”
150 sånger för alla generationer.
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