
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. Amen. 

Salme 145, 1-17 

Jeg vil opphøye deg, min Gud og konge, 
og velsigne navnet ditt til evig tid. 
Jeg vil velsigne deg hver dag 
og lovsynge navnet ditt til evig tid 

Stor er Herren og verdig lov og pris, 
hans storhet kan ingen granske. 
Slekt etter slekt priser dine gjerninger 
og forteller om dine storverk. 

Jeg grunner på din høye herlighet og ære 
og på dine underfulle ord. 
De taler om dine sterke og skremmende gjerninger, 
jeg forteller om dine storverk. 

De lar det gå gjetord om din store godhet 
og jubler over din rettferd. 
Herren er nådig og barmhjertig, 
sen til vrede og rik på miskunn.           

Herren er god mot alle, 
barmhjertig mot alt han har skapt. 
Alle dine skapninger priser deg, Herre, 

de trofaste velsigner deg.           

De forteller om din herlige kongsmakt 
og taler om ditt velde. 
De lar mennesker lære å kjenne ditt velde, 
din strålende kongsmakt.           

Du er konge gjennom alle tider, 
du hersker fra slekt til slekt. 
Herren er pålitelig i alt han sier, 
trofast i alt han gjør. 

Herren støtter alle som faller, 
og reiser alle nedbøyde opp. 
Alles øyne venter på deg, 
og du gir dem mat i rett tid. 



Du åpner din hånd 
og metter alt som lever, med det gode.           
Herren er rettferdig på alle sine veier, 
trofast i alt han gjør. 

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

Bønn 

Herren Jesus 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 

Salme 36, 6-11 

Herre, til himmelen rekker din miskunn, 
din trofasthet når til skyene. 
Din rettferd er som mektige fjell, 
som det store havdyp er dine dommer. 
Herre, du berger både mennesker og dyr. 

Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud! 
I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly. 
De får nyte overfloden i ditt hus, 
du lar dem drikke av din gledes bekk. 

For hos deg er livets kilde, 
i ditt lys ser vi lys. 
La din miskunn vare for dem som kjenner deg, 

din rettferd for de oppriktige av hjertet. 

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



Tekstlesing  Johannes 1, 1-14 

I begynnelsen var Ordet. 
Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 
Han var i begynnelsen hos Gud. 
Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. 

Det som ble til i ham, var liv, 
og livet var menneskenes lys. 
Lyset skinner i mørket, 
og mørket har ikke overvunnet det.         

Et menneske sto fram, utsendt av Gud.  
Navnet hans var Johannes.  
Han kom for å vitne.  
Han skulle vitne om lyset,  
så alle skulle komme til tro ved ham.   
Selv var han ikke lyset,  
men han skulle vitne om lyset. 
           
Det sanne lys, 
som lyser for hvert menneske, 
kom nå til verden. 
Han var i verden, 
og verden er blitt til ved ham, 
men verden kjente ham ikke. 
           
Han kom til sitt eget, 
og hans egne tok ikke imot ham. 
Men alle som tok imot ham, 
dem ga han rett til å bli Guds barn, 
de som tror på hans navn. 

De er ikke født av kjøtt og blod, 
ikke av menneskers vilje 
og ikke av manns vilje, 
men av Gud. 

Og Ordet ble menneske 
og tok bolig iblant oss, 
og vi så hans herlighet, 
en herlighet som den enbårne Sønn 
har fra sin Far, 
full av nåde og sannhet. 

Herren Jesus 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. 

 


