
SSS-bønnen - 2 forkortede alternativer 

Kære Gud. 

Tak at du har lovet, at du altid vil høre vores bøn, - derfor beder vi dig: 

Vær nær hos enhver (kristen), der arbejder i Social- og Sundhedssektoren i DK. Fyld du dem med din styrke 

og med din kærlighed. Vis dem de muligheder, der er for at give den videre til borgere, patienter, 

pårørende og kolleger.  

Vi beder specielt for – lægerne – de studerende - dem der udsættes for vold og trusler – dem der arbejder 

med børn og unge – dem der snart skal dø -deprimerede og psykisk syge – misbrugere -socialt udsatte. 

Trøst dem, der lever under vanskelige forhold. 

Giv os at være næste for vores næste. 

I dit navn, Jesus. 

Amen. 

****   ****   ****   **** 

Kære Gud. 

Tak at du har lovet, at du altid vil høre vores bøn, - derfor beder vi dig: 

Vær nær hos enhver (kristen), der arbejder i Social- og Sundhedssektoren i DK. Fyld du dem med din styrke 

og med din kærlighed. Vis dem de muligheder, der er for at give den videre til borgere, patienter, 

pårørende og kolleger.  

Vi beder dig for de studerende. Forbered dem, så de er deres ansvar bevidst. 

Vi beder dig særligt for dem, der udsættes for vold og trusler. Herre, vær du deres skjold. 

Tak Gud for alle dem, der arbejder med vore børn og unge i institutioner og på skoler. Gør dem 

opfindsomme og giv dem gode idéer til at vise din kærlighed til dem, de arbejder med. 

Vi beder dig for dem, der skal dø. Vær du nær hos dem - og hjælp dem, der arbejder med de alvorligt syge, 

de døende og deres pårørende med at opfylde deres fysiske, psykiske, sociale og åndelige behov. 

Vi beder dig, vær særligt nær hos de deprimerede og de psykisk syge og dem, der har svært ved at leve et 

normalt liv. Hjælp dem, der har problemer med alkohol og narkotika. Lad dem finde sundhed og helhed. 

Finde Dig.  

Lad de ældre blandt os blive behandlet med respekt og værdighed og beskyttet mod omsorgssvigt og 

overgreb. 

Trøst dem, der bor under vanskelige forhold. 

Giv dem - og os alle - dine øjne og dine hænder, så vi ser dig i vores næste. 

I dit navn, Jesus. 

Amen. 


