
Kveldsbønn 

All tekst som er med fet skrift bes av alle sammen med bønneleder 2. 

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 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. 

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

Vi ber nå for….. 
Kom du og vær nær. 
Vi ber for…… 
Kom du og vær nær. 
Vi ber for….. 
Kom du og vær nær. 
Vi ber for…… 
Kom du og vær nær. 

 



Fri bønn 

Vi er stille og åpner for frie bønner. 

 

Salme 103, 1-13 

Velsign Herren, min sjel! Alt som i meg er, velsign hans hellige navn. 
Velsign Herren, min sjel! Glem ikke alt det gode han gjør. 
Han tilgir all din skyld og leger alle dine sykdommer. 
Han frir ditt liv fra graven og kroner deg med barmhjertighet og 

kjærlighet. 
 
Han metter ditt liv med det gode, du blir ung igjen som ørnen. 
Herren skaper rettferd, han lar alle undertrykte få sin rett. 
Han kunngjorde sine veier for Moses, sine gjerninger for Israels folk. 
Barmhjertig og nådig er Herren, sen til vrede og rik på miskunn. 
Han anklager ikke for alltid og er ikke for evig harm. 
Han gjør ikke gjengjeld for våre synder, han lønner oss ikke etter vår 

skyld. 
 
Så høy som himmelen er over jorden, så veldig er hans miskunn over 
dem som frykter ham. 
Så langt som øst er fra vest, tar han syndene våre bort fra oss. 
Som en far er barmhjertig mot sine barn, er Herren barmhjertig mot dem 
som frykter ham. 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, 
 

Kolosserne 1, 15-20 

Han er den usynlige Guds bilde, 
den førstefødte før alt det skapte. 
          
 For i ham er alt blitt skapt, 

 i himmelen og på jorden, 
 det synlige og det usynlige, 



 troner og herskere, 
 makter og åndskrefter – 

 alt er skapt ved ham og til ham. 
           
 Han er før alt, 
 og i ham blir alt holdt sammen. 
           
 Han er hodet for kroppen, som er kirken. 
 Han er opphavet, den førstefødte fra de døde, 
 så han i ett og alt kan være den fremste.            
 For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig, 
 og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv, 
 det som er på jorden, og det som er i himmelen, 
 da han skapte fred ved hans blod på korset. 

 

Tekstlesing Kolosserne 3, 1-3 

Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, 
hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd.  

La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på 
jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.  

Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i 
inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere 
bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å 
bebreide den andre.  

Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette: 
Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør 
fullkommen. 

La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kalt da dere ble én kropp. 
Og vær takknemlige! 

 

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! 

 


