
Kveldsbønn 

All tekst som er med fet skrift bes av alle. 

Herre, lukk opp mine lepper,  
Så min munn kan lovprise deg. 
Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, 
nå og alltid og i evigheters evighet 

Salme 131 

Herren er konge! Han har kledd seg i høyhet, 
Herren har kledd seg i kraft og spent beltet om livet. 

Verden står fast, den skal ikke rokkes.  

Din trone står fast fra gammel tid, du er til fra evighet. 
Elvene roper, Herre, elvene roper med høy røst. 
Elvene roper med drønnende røst. 
           
Herren er mektig i det høye, 
mer mektig enn bruset fra veldige vann, 
enn havets mektige brenninger. 

Pålitelige er dine lovbud. 

Ditt hus skal være hellig gjennom alle tider, Herre. 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, 
nå og alltid og i evigheters evighet. Amen 

Herren Jesus Kristus er midt i blant oss 
I hans navn vil vi be: 

Vi legger nå fram for deg alle vi tenker på  
og ber om ditt nærvær over alle som  
har det tungt og vanskelig i denne tiden.  
Kom du og vær nær.  

Kom du og vær deres håp. Alle som er syke,  
som er redde, som er på flukt, som er forfulgte,  
som ikke har noe hjem.  
Kom du og vær nær. 

Vi ber for alle ledere som sitter med nøkler  
og makt til å ta gode beslutninger.  
Kom med styrke til alle helsearbeidere  
som står på døgnet rundt og er slitne.  
Kom med visdom til alle som  
nå jobber med å utvikle vaksiner. 
Kom du og vær nær. 



Vi ber for alle som kjenner seg ensomme,  
vis dem ditt ansikt, 
Kom du og vær nær.         

Fri bønn 

Vi er stille og åpner for frie bønner.  

Salme 148 

Halleluja! Lovsyng Herren fra himmelen, lov ham i det høye! 
Lov ham, alle hans engler, lov ham, hele hans hær! 
Lov ham, sol og måne, lov ham, alle lysende stjerner! 
Lov ham, du høyeste himmel, og vannet over himmelen! 

De skal lovsynge Herrens navn, for han befalte, og de ble skapt. 
Han ga dem sin plass for alltid, bestemte en ordning som ikke forgår. 
Lovsyng Herren fra jorden, store sjødyr og alle havdyp, 
ild og hagl, snø og skodde, stormvind som setter hans ord i verk, 

fjell og alle hauger, frukttrær og alle sedrer, 
ville dyr og alt fe, krypdyr og fugler med vinger, 
konger på jorden og alle folk, stormenn og alle styresmenn på jord, 
unge menn og jenter, gamle folk og gutter! 
De skal love Herrens navn, bare hans navn er opphøyd. 
Hans herlighet er over himmel og jord. 
Han har reist opp et horn av kraft for sitt folk 

til ære for alle sine trofaste, for Israel, folket som er ham nær. Halleluja! 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd,  
nå og alltid og i evigheters evighet. Amen 

Tekstlesing fra Efeserne 1, 3-14 

Velsignet er Gud, 
vår Herre Jesu Kristi Far, 
han som i Kristus har velsignet oss 
med all Åndens velsignelse 
i himmelen. 

I Kristus utvalgte han oss 
før verdens grunnvoll ble lagt, 
til å stå for hans ansikt, 
hellige og uten feil. 
I kjærlighet og etter sin egen gode vilje 
avgjorde han på forhånd 
at vi skulle få rett til å være 
hans barn ved Jesus Kristus, 
til lov og pris for hans herlighet og nåde, 
som han overøste oss med 
i ham som han elsker så høyt. 



I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, 
tilgivelse for syndene. 
Så rik er Guds nåde, som han har latt strømme over oss 
med all visdom og forstand, da han kunngjorde for oss 
sin viljes mysterium, det han gjerne ville gjøre i ham.  
Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde: 
å sammenfatte alt i Kristus,  
alt i himmel og på jord i ham. 

Herren Jesus Kristus er midt i blant oss. 
I hans navn vil vi be: 

Måtte Kristus som går med sårede føtter,  
gå sammen med oss på veien. 
Måtte Kristus som tjener med sårede hender, 
strekke ut våre hender til tjeneste. 
Måtte Kristus som elsker med såret hjerte, 
åpne våre hjerter til kjærlighet.  

Vår Far 

Vår Far i himmelen! 
La navnet ditt helliges. 
La riket ditt komme. 

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. 
Gi oss i dag vårt daglige brød, 

og tilgi oss vår skyld, 
slik også vi tilgir våre skyldnere. 

Og la oss ikke komme i fristelse, 
men frels oss fra det onde. 

For riket er ditt og makten og æren i evighet. 

Amen 

Velsignelsen 

Herren velsigne deg og bevare deg 
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig 
Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. 

 


