
Kveldsbønn 
All tekst i fet skrift bes av alle sammen (med video på lydløst) med 
bønneleder 2 hørbar. 
 
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 33 

 
Rop av fryd for Herren, dere rettferdige! 
Det er rett at de oppriktige synger lovsang. 
Pris Herren til lyre, spill for ham på tistrenget harpe! 
Syng en ny sang for ham, spill vakkert og rop med jubel! 
For Herrens ord er sant, alt han gjør, kan en stole på. 
 
Han elsker rettferdighet og rett, jorden er full av Herrens godhet. 
Ved Herrens ord ble himmelen skapt, 
hele himmelens hær ved pusten fra hans munn. 
Han samlet havets vann som i et kar, la havets dyp i forråd. 
Hele verden må frykte Herren, 
alle som bor på jorden, må skjelve for ham. 
 
Han talte, og det skjedde, han befalte, og det sto der. 
Herren forstyrrer folkenes råd, 
bryter planene folkeslag tenker ut. 
Herrens råd står fast for alltid, 
hans hjertes planer fra slekt til slekt. 
Salig er det folk som har Herren til Gud, 
det folk han har valgt til sin eiendom! 
 
Herren skuer ned fra himmelen, han ser alle mennesker. 
Fra sin bolig ser han ned på alle som bor på jorden. 
Han har formet deres hjerte, alle deres gjerninger kjenner han. 
Kongen blir ikke reddet av stor styrke, 
krigeren berges ikke av sin store kraft. 
 
Hesten gir falske håp om redning, 
med sin store styrke berger den ingen. 
Men Herrens øye hviler på dem som frykter ham 



og venter på hans miskunn, 
så han kan fri dem fra døden og holde dem i live gjennom hungersnød. 
Vår sjel venter på Herren; han er vår hjelp og vårt skjold. 
 
Vårt hjerte gleder seg i ham, vi setter vår lit til hans hellige navn. 
La din miskunn være over oss, Herre! Det er deg vi venter på. 
 
Herren Jesus Kristus er midt i blant oss 
I hans navn vil vi be: 
 

Fri bønn 

 
Vi er stille og åpner for frie bønner. 
 

Tekstlesing Efeserne 3, 14-21 

 
Derfor bøyer jeg mine knær for Far, 
han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. 
Må han som er så rik på herlighet, 
gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd. 
Må Kristus ved troen bo i deres hjerter 
og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. 
 
Må dere sammen med alle de hellige 
bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, 
ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. 
Må dere bli fylt av hele Guds fylde! 
Han som virker i oss med sin kraft 
og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, 
ham være ære i kirken og i Kristus Jesus 
gjennom alle slekter og evigheter! Amen. 
 

Salme 92,2-6. 13-16 

 
Det er godt å takke Herren 
og lovsynge ditt navn, du Høyeste, 
å forkynne din godhet om morgenen, 
din trofasthet om nettene, 
til den tistrengede harpen, 
til dempet klang fra lyren. 



Herre, du har gledet meg med ditt verk, 
jeg jubler over det dine hender har gjort. 
 
Hvor store dine gjerninger er, 
hvor dype dine tanker, Herre! 
Den uforstandige forstår ikke dette, 
dåren skjønner det ikke 
De rettferdige skyter opp som palmer, 
de vokser seg høye som sedrer på Libanon. 
De er plantet i Herrens hus 
og blomstrer i forgårdene hos vår Gud. 
 
Ennå i alderdommen bærer de frukt, 
de er friske og frodige. 
Slik forkynner de at Herren er rettskaffen. 
Han er min klippe, det er ingen urett hos ham. 
Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, 
nå og alltid og i evigheters evighet. Amen 
 

Tekstlesing Romerne 11,33-36 

 
Å, dyp av rikdom 
og visdom og kunnskap hos Gud! 
Hvor uransakelige hans dommer er, 
hvor ufattelige hans veier! 
Hvem kjente Herrens sinn, 
og hvem var hans rådgiver? 
Hvem ga ham noe først 
så han skulle få noe igjen? 
For fra ham og ved ham og til ham er alle ting. 
Ham være ære i all evighet! Amen. 
 
Herren Jesus Kristus er midt iblant oss 
I hans navn vil vi be: 
 
Herre, du er den gode hyrden 
som har gitt ditt liv for sauene. 
Lær oss å kjenne igjen din stemme 
og skille den fra fremmede stemmer. 
Ikke forlat oss i prøvelsens time, 
men bevar oss fra det onde 
Og led oss til vann der vi finner hvile. 



Du som lever og regjerer i evighet. 
 

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 
 

Velsignelse 

 
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! 


