
Lørdag – kveldsbønn 
 

Leder La oss for ei stund være sammen med de hellige 
  i de himmelske haller og bli med i deres lovsang. 
 

Takkebønn 
 

  Her kan det være sang eller en kort stillhet 
 
Tekstleser Salme 84 eller en annen bibelsk salme for dagen, eller følgende 
 
Leder Om våre munner var fulle av sang som havet, 
  våre tunger var fylt av jubellyd som bølgene, 
  om våre lepper lovpriste som den vide himmel, 
Alle  kunne vi ennå ikke takke deg nok, Jahvé, 
  for det gode du har gjort mot oss og våre forfedre. 
Leder Om våre øyne skinner som sola og månen, 
  våre hender strekker seg ut som ørnens vinger, 
  om våre føtter er raske som den ville hjorten, 
Alle  kunne vi ennå ikke takke deg nok, Jahvé, 
  for det gode du har gjort mot oss og våre forfedre. 
 
Leder Du redda oss fra tyrannen, 
  du satte oss fri fra slaveriet. 
Alle  I tider med sult gav du oss mat, 
  i gode tider bygde du oss opp. 
Leder Du frigjorde oss fra vold, 
  du redda oss fra plager. 
Alle  Derfor vil vi prise deg med hele vår ånd, 
  du som blåste livets ånde inn i oss, 
  gi deg ære med hele vår forstand 
  og tilbe deg med hele vårt liv. 
 
 

Guds ord 
 

Tekstleser 2.Mos 15:1-13 eller en annen lesning fra det Gamle Testamentet 
  eller fra livet til en helgen 
 
 



 
Leder Vi lover deg med alt vi er. 
Alle  Ære være vår Skaper, 
  ære være Kristus, ære være Ånden, 
  én Gud, med en mors omsorg for oss alle. 
 
Tekstleser Hebr 12:22-23 eller en annen lesning fra det Nye Testamentet 
 
  Her kan det være meditasjon, kreativ aktivitet eller sang 
 
 

Forbønn 
 

Leder Gud, du som kaller oss til etterfølgelse, 
  når vi nå gir deg takk for alle de hellige, 
  ber vi for dem som føler det vanskelig i ditt kall. 
 Alle  Måtte de gjøre på jorda det de hellige gjør i himmelen. 
 
Leder Gud, fra deg strømmer all sannhet og rettferdighet. 
  Vi ber om at dine livslover må seire i vår verden. 
 Alle  Måtte vi gjøre på jorda det de hellige gjør i himmelen. 
 
Leder Gud, du som er oppstandelsen og livet, 
  vi ber om at våre menigheter og kirker 
  må gi deg ære gjennom sin gudstjeneste,  

bringe glede til folk og legedom til landet. 
Alle  Måtte de gjøre på jorda det de hellige gjør i himmelen. 
 
  Her kan det være fri bønn og sang 
 
 

Velsignelse 
 

Leder La oss prise Herren! 
 
Alle  For du, Herre, skal ha æren, 
  makten og herligheten, 
  i all evighet. Amen. 
   
 


