
HERRENS BØNN 

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  

L  Herren velsigne og bevare oss og føre oss 

til det evige liv.  

A  Amen.  

 

 

 

 

 

 

L: Liturg 

A = Alle 

I & II leses og bes vekselvis fordelt på to grupper 

 

MORGENBØNN 

 

INNGANG 

L  Herre, lukk opp mine lepper, 

A  så min munn kan lovprise deg.  

L  Ære være Faderen og Sønnen og Den 

hellige ånd, 

A  nå og alltid og i evigheters evighet. Amen 

 

Sal 95,1-7 

I  Kom, la oss juble for Herren, 

hylle vår frelses klippe! 

II  La oss gå fram for ham med lovsang, hylle 

ham med sang og spill! 

I  For Herren er en stor Gud, 

en stor konge over alle guder. 

II  Han har jordens dyp i sin hånd,  

fjelltoppene tilhører ham. 

I  Havet er hans,  

han har skapt det,  

hendene hans har  

formet det faste landet. 

II  Kom, la oss knele og kaste oss ned,  

bøye kne for Herren, vår skaper! 

A  For han er vår Gud,  

vi er folket han gjeter,                                                                           

flokken i hans hånd. 

Ville dere bare høre hans røst i dag! 

I  Ære være Faderen og Sønnen og Den 

hellige ånd. 

II  nå og alltid og i evigheters evighet.  

Amen.  

 



TEKSTLESING 

Dagens tekst leses 

Mandag: Salme 24,1-10 

Tirsdag: Kol 1,3-8 

Onsdag: 2.Kor 8,1-9 

Torsdag: Rom 13,10-14 

Fredag: Rom 12,9-21 

 

STILLE BØNN 

 

VEKSELLESNING 

L  Ditt ord er en lykt for min fot 

A  og et lys på min sti.  

L  I evighet, Herre, varer ditt ord,  

A  det står fast i himmelen.  

L  Ære være Faderen og Sønnen og Den 

hellige ånd 

A  Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på 

min sti.  

 

SAKARJAS LOVSANG 

I  «Velsignet er Herren, Israels Gud, for han 

har sett til sitt folk og forløst det. 

II  Han har oppreist for oss et horn til frelse i 

sin tjener Davids hus,           

I slik han lovet fra gammel tid ved munnen 

til sine hellige profeter:          

II  å frelse oss fra våre fiender og fra hånden 

til alle dem som hater oss. 

I  Han viste miskunn mot våre fedre og 

husket på sin hellige pakt, 

II  den ed han ga som løfte til Abraham, vår 

far, 

I  så vi, frelst fra fiendehånd og uten redsel, 

kan tjene ham for hans ansikt       

II  i renhet og rettferd alle våre dager. 

I  Og du, barn, skal kalles profet for Den 

høyeste, for du skal gå fram foran Herren og 

rydde hans veier 

II  og gi hans folk å kjenne frelsen når deres 

synder blir tilgitt, 

I  for vår Gud er rik på miskunn. 

Slik skal lyset fra det høye gjeste oss som en 

soloppgang 

II  og skinne for dem som bor i mørke og 

dødens skygge, og lede våre føtter inn på 

fredens vei.» 

I  Ære være Faderen og Sønnen og Den 

hellige ånd,  

II  nå og alltid og i evigheters evighet.  

Amen.  

 

BØNN 

L  Herren Jesus er midt iblant oss.  

A  I hans navn vil vi be.  

 

(STILLE ELLER FRI BØNN) 

 

L Herren Jesus Kristus, du er det levende  

Ord, som lyser for alle mennesker. Vi 

opphøyer ditt navn.  La ditt lys fordrive 

mørket i våre hjerter, slik at vi allerede her i 

tiden kan vitne om det sanne lys. Du som 

med Faderen og Den hellige ånd lever og 

råder, fra evighet til evighet.  

A  Amen.  


