Forord
Jeg var så heldig at lære Gud at kende allerede som barn. I dag er jeg dybt taknemlig for
de mange mennesker, der brugte tid på at holde søndagsskole og børnemøder for mig.
Min taknemmelighed retter sig også mod mine forældre, der har fortalt mig om den
Gud, de selv kender og tror på.
Det er en udfordrende opgave, vi står med, når vi som forældre, børneklubledere eller
som voksne i det hele taget skal forsøge at give det største til de mindste. Bogen her er
tænkt som en hjælp til netop dette.
Jeg har haft en samtale med Bent Molbech om børn og tro. Bent er landsleder for søndagsskolerne i Danmark og er selv far til to børn. Her fortæller han om sine erfaringer
og tanker, når det gælder forholdet mellem børn, tro og Gud:
»Det er godt at have faste tidspunkter, for eksempel omkring aftensmaden, hvor der
bliver skabt et rum for at tale om Gud. Men det allervigtigste er, at jeg i hverdagen viser,
hvad Gud betyder for mig, og hvilken plads han har i mit liv. Det hjælper intet, at jeg
bruger fem minutter på at holde andagt med mine børn, hvis jeg bagefter gør det stik
modsatte af det, vi lige har hørt om. Børn efterligner, og de gennemskuer hurtigt, hvad
jeg har gang i.
Børn forstår ikke altid Gud på samme måde som voksne. Men børn har en umiddelbar
tillid, som gør, at de måske alligevel har bedre fat i flere af troens hemmeligheder. De
har tillid til, at når Gud siger noget, så er det sådan, det er.
En andagtsbog kan være med til at åbne en samtale ved også at stille spørgsmål i stedet for bare at give svar. Det er godt at undre sig sammen med børn og snakke sammen
om det, man undres over. På den måde kan Gud blive en naturlig del af hverdagen – en
hverdag, hvor teori bliver til tro.«
Mig og Gud er en andagtsbog skrevet til børn i alderen 4-9 år. Titlen signalerer, at det
er relationen mellem Gud og mig, der er det vigtige. Det vigtigste er ikke, at jeg kender



en masse teori om, hvem Gud er for andre, men at jeg rent faktisk selv står i en relation
til ham. For Gud siger om sig selv, at han er almægtig, ren og hellig. Han er min far og
ønsker at være min ven. Det er en relation, vi må udforske hele livet, og vi må begynde
allerede som børn.
Til hver dag i året er der et vers fra Bibelen og et tekststykke, der forklarer bibelverset eller fortæller en lille historie. Desuden er der på hver side en bøn, som kan bedes
selvstændigt eller i sammenhæng med Fadervor. Den kan også bruges som afslutning
på en længere bøn. Endelig er der to spørgsmål til hver dag, som lægger op til en snak
med børnene om det, de lige har hørt.
Andagterne er inddelt i forskellige emner, fordi vi ønsker at give børnene et nuanceret
billede af Gud. Bagerst i bogen er der et emneregister, som kan bruges, hvis man for
eksempel i børneklubben ønsker at sætte fokus på et bestemt emne.
I en periode kan det virke fornyende at bede bønner, der er formuleret af andre. I den
sidste del af bogen findes en bønnebog med morgen- og aftenbønner, og den er tænkt
som en hjælp til at få bedt for forskellige ting i løbet af en uge. Større børn kan desuden
få glæde af at læse bønnerne selv.
Bogen er blevet til ved, at en lang række mennesker har brugt deres fritid på at arbejde
med bogen. Alle har arbejdet frivilligt ud fra et brændende ønske om, at flere børn må
få lov til at lære den Gud at kende, som de selv kender og elsker. Måtte bogen her blive
et redskab til, at mange børn får øjnene op for deres relation til Gud.
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