BORDBØN
Sl 145v15-16: Alles øjne er rettet mod dig, og du
giver dem deres føde i rette tid. Du åbner din hånd
og mætter alle skabninger med det, de ønsker.
Johannes 6v35: Jesus siger: Jeg er livets brød. Den,
der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror
på mig, skal aldrig tørste.
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Alle gode gaver*
de kommer oven ned,
så tak da Gud, ja, pris dog Gud
for al hans kærlighed.

Før måltidet

7
8

1

(Kan synges som kanon)

Glædens Herre, vær vor gæst
ved vort bord i dag.
Gør vort måltid til en fest
efter dit behag. Amen.

2

For de gaver, som du gir’,
takker vi dig nu.
Du som hør’ os, før vi ber’,
priset være du. Amen

3

I Jesu navn går vi til bord
at spise, drikke på dit ord.
Dig Gud til ære os til gavn,
så får vi mad i Jesu navn.

4

Velsign vort hus, velsign vort bord,
velsign den hele faldne jord!
Velsign os med din milde hånd,
Gud Fader, Søn og Helligånd!

Mel: O Herre Krist! Dig til os vend.

5

Kom, Herre Jesus, vær vor gæst,
og gør vort måltid til en fest!
Lad i hver glæde og hvert savn
os prise dit det store navn.
Mel: O Herre Krist! Dig til os vend.

O du som mætter liden fugl,
velsign vor mad o Gud!

Takker, takker Herren Gud,
thi han er så nådig.
Miskundhed og godhed
varer evindelig.

9

Du føder, og du klæder,
du plejer mig så vel,
du sørger alle dage
for legeme og sjæl.
Og det vil gå mig ilde,
om du ej holder ud.
I tak jeg gerne ville
ret elske dig min Gud.

10

Når fuglen blir’ mættet*
så fløjter den glad,
når blomsten blir’ vandet,
så stråler dens blad.
Hvor meget des mere må jeg være glad
og takke min skaber for drikke og mad.

11

:/: Hvem mætter blåhvalen?*
Det gør Gud!
Hvem mætter elefanten? Det gør Gud!
Hvem mætter os ved bordet? Det gør Gud!
Velsign vor mad O Gud. :/: Amen.

12

O kom til os alle, du højtidens drot1),*
om lokken er gylden, om håret er gråt!
Udbred dine hænder, mens lysene brænder,
og skænk os din fred,
thi evig, ja evig er glæden, når du følger med.

1)

Drot betyder Konge

13

:/: Du har åbnet mine øjne,
du har mættet min sjæl,
overøst mig med gode gaver
og gjort alle ting vel! :/:

14

:/: Tak og lov, tak og lov, tak og lov!
Jesu venner siger altid tak og lov :/:
I Jesu navn går vi til bord,
at spise og drikke på dit ord. Halleluja.
Tak og lov, tak og lov, tak og lov!
Jesu venner siger altid tak og lov. Amen.

15

Kom, Jesus, vær vor hyttegæst,
hold selv i os din julefest!
Da skal med Davids-harpens klang
dig takke højt vor nytårssang.

Efter måltidet

1

Ham takker alle vi med sang*
for alt, hvad han har givet,
for hvad han vokse lod i vang,
for ordet og for livet.

2

Du kvæger i ørken den tørstende sjæl,
du bjærger den bævende due;
hos dig er livets det evige væld,
og lys i dit lys skal vi skue.

Se, vi rækker vore hænder
op til dig, vor Gud og far.
Al vor tak til dig vi sender,
Du, som omsorg for os har.
Tak for styrken ved dit ord.
Tak for mad ved dette bord.
Se, vi rækker vore hænder.
Al vor tak til dig vi sender.
Mel: Tak for al din fødselsglæde

5

Blomster og korn, frikadeller og smør.*
Gud gir’ os gaver hver dag, ja han gør.
Uden vor Gud, som er stor og har magt,
ville jeg aldrig en bolle ha’ smagt.

6

Herre, vi rejser os mætte fra bordet,*
tak for de gaver, som vor krop har fået.
Nye skal sidde ved bordet og spise,
når du deler, har vi alle nok. Amen. Amen.

7

Fader, tak for dagligt brød,
tak for sjæleføde!
Giv os altid nådens brød
her, og lad os mødes
hjemme ved dit højtidsbord,
når vi flytte skal fra jord,
frelste af din nåde.

Bordvers med * kan høres på
http://bordversforbørn.dk/kategori/bordvers-fra-bogen/.

Tak, Gud, for hver en nyfødt morgen,
tak, Gud, for hver en dejlig dag.
Tak, Gud, om jeg i glæden, sorgen,
er dig til behag.
2. Tak, Gud, for hver en lille glæde.
Tak, Gud, for livets lyse tid.
Tak, Gud, fordi du er til stede
trods al verdens strid.
3. Tak, Gud, for alle gode venner.
Tak, Gud, for hjælp i kald og stand.
Tak, Gud, når selv de værste fjender
jeg tilgive kan.
4. Tak, Gud, at du har givet Ordet.
Tak, Gud, at du mig gi'r din Ånd.
Tak, Gud, at jeg ved nadverbordet
signes af din hånd.
5. Tak, Gud, for frelsen, du bereder.
Tak, Gud, fordi du gav din Søn.
Tak, Gud, fordi du, når vi beder,
lytter til vor bøn.
6. Tak, Gud, fordi vi har din kirke.
Tak, Gud, for fællesskabet dér.
Tak, Gud, at jeg må for dig virke,
og du er mig nær.
7. Tak, Gud, for Himlen, som mig venter.
Tak, Gud, at du bevarer mig.
Tak, Gud, at du til sidst mig henter
evigt hjem til dig.
Martin G. Schmeider
HØSTGUDSTJENESTE i Gratiakirken og Martinskirken 2017
Forsidebillede fra ”Tak for mad - bordvers for børn” Maria Schmidt,
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Fader vor, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore
skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed.
Amen.
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TAKKESANG

til den daglige "høstgudstjeneste”

:/: Herre, Herre, Herre, Herre!*
Tak for alle gode gaver
som du skænket har. :/:
Med musik og glade takkesange
vil vi takke dig for gaver mange.
Med musik og glade takkesange
vil vi synge højt din pris. (Kanon)
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