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Forbønn med bevegelser 

Brukt under trosopplæringskonferansen 2016 

 

Første del – Gud og jeg 
Én person leser teksten, mens en gruppe (barn) gjør bevegelsene: 

Gud, du har skapt alle ting. Armene som en sol rundt kroppen 

Du er større enn alt vi kan 
tenke oss. 

En arm ned mot gulvet, den andre strekker seg opp mot himmelen i 
en bevegelse fra midten av kroppen. 

Gud, du er over oss Strekker kropp, armer og hender opp 

og under oss, Bøyer litt i knær, og strekker armer og hender ned 

usynlig, Hendene foran ansiktet 

men helt nær. Hendene på hjertet 

Gud, du har skapt meg. Peker på seg selv 

Jeg er fantastisk. En rask bevegelse: lager en blomst / fyrverkeri med hendene. 

Det er bare jeg som er jeg. Hendene i bevegelse ovenfra og langs kroppen på siden 

Gud, du elsker meg. Den ene hånden løftes opp, føres sammen med den andre foran 
hjertet 

 

Tekstleser: Takk, Gud, for at du ser meg akkurat nå.  

Instrumentalmusikk og fremvisning av barnetegninger (På Trosopplæringskonferansen 2016 ble det 

her vist frem tegninger laget av barn. Disse hadde ”Jesus og meg”) 

Alle: Herre, gi oss mot til å møte deg, ansikt til ansikt.  

 

 
Andre del – vår neste  
Tekstleser 1 (barn): Takk Gud, for at du ser de jeg er sammen med. Takk for at du bryr deg om 

hvordan vi egentlig har det.  

Tekstleser (voksen): Takk for at du ser forbi det ytre. Hjelp oss til å se andre slik du ser dem.  

Tegneseriebilder og instrumentalmusikk (På TOK16 ble det brukt bilder med motivene Jesus og 

Bartimeus; Jesus og Sakkeus; Jesus og kvinnen ved brønnen; og Jesus og barnet   

Alle: Herre, gi oss mot til å møte vår neste, ansikt til ansikt.  

 

 

Tredje del - verden 
Tekstleser (voksen): Takk Gud, for at du ser hvert enkelt menneske i hele verden, også alle de vi ikke 

ser.  

Tekstleser 1 (barn): Gud, det er mange ting i verden vi skulle ønske var annerledes.  
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Tekstleser 2 (barn): Jeg skulle ønske at det ble funnet opp en medisin som kan gjøre mennesker friske 

fra kreft.  

Tekstleser 2 (barn): Jeg skulle ønske at barn på barnehjem kan få en ny familie.  

Tekstleser 1 (barn): At det bygges flere brønner 

Tekstleser 2 (barn): At det blir slutt på bombeangrep og krig 

Tekstleser 1 (barn): At ingen må dø fordi de tror på Jesus 

Tekstleser 1 (barn): Jeg skulle ønske at ingen mennesker var fattige. At alle har nok mat. 

Instrumentalmusikk (På trosopplæringskonferansen ble en film fra Søndagsskolen sitt 

misjonsprosjekt i Uganda vist)  

 

Tekstleser (voksen): Takk for at vi kan komme med alle våre bønner til deg, Gud. 

Tekstleser 2 (barn): I stillhet vil vi nå lytte til hva du sier til oss …  

(Stillhet) 

 

Alle: Herre, gi hver enkelt av oss mot til å møte verden, ansikt til ansikt. Amen 

 


