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Jeg tror, de fleste af 
jer har et hjem med 
en far og en mor, som 
passer godt på jer. 
Eller i hvert fald nogle 
voksne som tager sig 
af jer. Hos dem har I 
lov til at være, der bor 
I. I har en seng og I 
får mad, og måske en 
madpakke med i bør-
nehaven eller i skolen. 
Jeg tænker også, at I 
får et plaster på, hvis 
I vælter på cyklen. Jo, 
det er bare så godt at 
have et hjem.
Selv om det er mange 
år siden, jeg var en 
lille pige, så husker 
jeg, hvor dejligt det 
var at sidde i sofaen 
med far og mor, og få 
læst op af en bog, eller 
spille et spil. Eller når 
jeg skulle i seng, og 
der blev sunget god-
natsang. 

Noget meget bedre
Men der er noget, der 
er meget bedre. Det 
er, at vi er Guds børn. 
I Bibelen står der, at 
Gud i Himlen sendte 
sin søn Jesus til 
jorden for at frelse os. 
Ja, og tænk, så står der, 
at når vi tror på ham, 
så er vi Guds børn. Så 
har vi ret til at kalde 
Gud vores far, og Jesus 
vores bror.

Et kæmpestort hus
Gud elsker dig og mig 
så højt, at han ønsker 
at være sammen med 
os altid.
Og engang vil han 
komme og hente os 
hjem til Himlen, når vi 
ikke skal være her på 
jorden mere. I himlen 
er alt godt. Dér er 
ingen syge eller kede 
af det. Det kan vi 
godt begynde at 
glæde os til.

Guds barn 
- og en del af Guds familie

AF ANNE AGERBO

I sangen: ”Jeg tror, at 
Gud har et kæmpe-
stort hus”, synger vi:

For Jesus har sagt, at han bygger et sted, 
og han vil gerne have sine børn med.
Han ønsker, at slottet bliver rigtig fyldt, 
Så ingen af rummene står tomme.
Ja, Himlens glæde venter, når vort liv er omme.


