Bön- och lovsångsgudstjänst
Internationella bönedagen för Världens Barn
Ordning relaterad till SvK nya gudstjänsthandbok för ”Lekmannaledd gudstjänst”
Sångförslag från ”Barnpsalmboken” (Libris, 1989)
Om barnkör medverkar kan sånger med fördel väljas ur den egna repertoaren.

Klockringning
Psalm: 2. Lova Herren, sol och måne (Sv Ps 7; PoS 7)
Inledningsord (5)
Gud är här.
Du är här.
Jag är här.
Vi är här tillsammans.
Barnkör/Psalm: 25. Jesus från Nasaret går här fram (Sv Ps 39; PoS 39)
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
Barnkör
Bibelläsning: Gärna ur ”En vän från himlen”, Ylva Eggehorn (Den förlorade silverpenningen,
Luk 15:8-10)
Bön som respons på bibelläsningen
(Bön skriver 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
Barnkör
Betraktelse
Psalm: 116. Jag lyfter ögat mot bergen (Sv Ps 210; PoS 210)
Kyrkans förbön i form av en bönevandring utifrån artiklar i barnkonventionen
Låt bönevandringen ske under sång alternativt instrumentalmusik.
Förslag på sånger:
8. Sjung lovsång, alla länder (Sv Ps 680)
121. Välsigna alla barn
148. Guds kärlek är som stranden (Sv Ps 289; PoS 289)
179. Lova Herren, min själ (Sv Ps 684; PoS 770)
183. Jag är livets bröd (Sv Ps 689; PoS 780)

Som avslutning på bönevandringen ber flera personer för världens barn. (Inkludera gärna
barn)
Herrens bön
Kollekt till Världens barn
Psalm: 49. Se jag vill bära ditt budskap (Sv Ps 89; PoS 89)
Välsignelsen
Sändningsord

