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Taizé bønner - Gud, Du elsker os 
 
 
 
 
 
Gud, Du elsker os 
Og når vi indser, 
at Din kærlighed 
Er over al tilgivelse, 
er vore hjerter mildnet 
og endda forvandlet. 
 
Jesus, vort håb, 
Du har et kald 
til enhver af os 
og Du siger til os: 
Kom, følg mig; 
og du vil opdage 
hvor du finder dit hjertes ro. 
 
Hellige Ånd, 
Åben os for tillid 
og helhjertet enkelhed, 
så vi kan glemme vort selv 
og overgive os til Dig. 
 
Gud, Du elsker os: 
Gør det muligt for os at søge Dig 
i bønnens stilhed  
og rodfæst vore liv 
i det håb vi opdager i Evangeliet. 
 

Kristus, Jesus, 
gennem Dit Evangelium 
forstår vi at nåde er det der betyder mest. 
Så giv os hjerter 
der flyder over af venlighed. 
 

Hellige Ånd, 
i Dit nærvær opdager vi 
at vi aldrig er alene, 
og i os opfostrer Du 
et vedvarende fællesskab med Dig. 
 
Gud, Du elsker os 
og i Dig kan vi opdage 
meningen med vores tilværelse. 
Det ligger i at give vore liv 
for Kristus og Evangeliet. 
 

 
 
Kristus, Jesus, 
i Evangeliet befaler Du os 
ikke at dvæle over det der sårede os. 
Og Din tilgivelse bliver 
en slags mirakel i vore liv. 
 
Hellige Ånd, 
når vore hjerter føler bekymring, 
åbner Du en vej 
fremad for enhver af os – 
at overlade hele vort liv til Gud. 
 
Gud, Du elsker os, 
og vi ønsker at gå til Dit kildevæld 
på dage med glæde 
såvel som på dage i sorg. 
Og gennem Din Hellige Ånd 
vil Du tale til vore hjerter. 
 
Jesus, vort håb, 
selv om vi er skrøbelige, 
ønsker vi at følge Dig på vejen 
som leder os til at elske 
på samme måde som Du elsker os. 
 
Hellige Ånd, 
Du er nær hos enhver af os, 
ikke kun for et øjeblik 
men for evigt, 
lige ind i det liv 
som aldrig ender. 
 
 


