
Søndag – kveldsbønn 
 

Leder Oppstandne Kristus,  
  når lampene lyser opp kveldsmørket, 
  la din Ånd skinne i våre hjerter 
  og tenn din kjærlighets flamme i oss. 
 
  Det kan tennes lys 
 
Leder Lyset fra Kristus har kommet inn i verden. 
Alle  Lyset fra Kristus har kommet inn i verden.  
 
  Det kan synges en salme eller følgende bønn kan bes  
 
Alle  Verdens lys, i nåde og prakt 
  speiler du Guds hvite drakt. 
  Kjærlighetens varme ild 
  bringer frelse til vår slekt. 
  Når vi møter aftenrøden, 
  løfter vi vår lovsangsrøst. 
   Du er verdig pris og ære, 
  nattens sol og dagens lys. 
 
Tekstleser Salme 66 (viktigste vers) eller en annen bibelsk salme kan leses 

 eller synges 
 
Kort stillhet 
 

Leder Vi kommer til deg, Herre, med det som tynger fra denne dagen. 
  Vi legger byrdene våre ned ved dine føtter.  
  Tilgi oss våre synder, gi oss din fred 
  og hjelp oss til å ta imot ditt ord. 
Alle  I Jesu Kristi navn. Amen. 
 

Guds ord (1) 
 

Tekstleser La oss høre Herrens ord fra profeten Jeremia 31:31-34 
  eller dagens lesning fra det Gamle Testamentet. 
 
  (etter lesningen) Slik lyder Herrens ord. 
Alle  Gud, vi takker deg. 



Takkebønn 
 

Leder Vi takker deg, vår Far, 
  for du er nærværende i alle ting, 
  hver dag og hver natt. 
  Vi takker deg for dine gaver 
  i skaperverk, liv og vennskap. 
  Vi takker deg for dine velsignelser 
  denne dagen…  
 
  Her kan det være en kort pause der takkeemner kan nevnes, 
  evt. sang i tunger, en kreativ aktivitet eller sang 
 
 

Guds ord (2) 
 

Tekstleser 2.Timoteus 2:8-13 eller dagens lesning fra det Nye Testamentet 
 
  Her kan det være undervisning, stille refleksjon, vitnesbyrd, 
  trosbekjennelse eller sang 
 

Forbønn 
 

I de følgende forbønner kan det være frie eller forberedte bønner 
der det er markert (…) 
Alle kan gi respons i et bønnesvar, for eksempel ”Herre, hør vår 
bønn”, der dette er markert (R) 
 

Leder I dine hender, å Herre, 
  legger vi våre familier, våre naboer, 
  våre brødre og søstre i Kristus, 
  og alle vi har møtt i dag… 
  Ta dem inn i din favn. (R) 
 
Leder I dine hender, å Herre, 
  legger vi alle offer for fordommer, 
   alle som blir undertrykt eller forsømt 
  alle de svake, de som er uønska… 
  Måtte alle bli satt pris på 
  fra unnfangelse til grav. (R) 
  



Leder I dine hender, å Herre, 
  legger vi alle som er urolige, syke, 
  alle som er i sorg eller er ensomme   

eller som ber til onde makter… 
  Hold vakt over dem. (R) 
 
Leder Oppstandne Kristus, 
  bring fornyelse til landet og til kirka, 
  til prestene og andre medarbeidere, 
  og til ulike kristne fellesskap. 
  La menigheter og nye fellesskap 
  møte folks behov i vår tid. 
 
  Her kan det være sang 
 

Velsignelse 
 

Leder Herre Jesus Kristus, verdens lys, 
  ved ditt kors vant du over mørket som undertrykker. 
  Kom med ditt lys og skinn på oss her i… 
  så vi kan vokse og leve sammen i din kjærlighet, 
  den som gjør oss ett med hele menneskeheten. 
 
Alle  Vår Herre Jesu Kristi nåde, 
  Guds kjærlighet, 
  og Den Hellige Ånds samfunn 
  være med oss alltid. 
  Amen. 
 
Leder Før oss til vår oppstandelse uten ende. 
 
 
 
  Så kan det være forfriskninger, tid for å dele, forbønnstjeneste… 
 
  


