
Tirsdag – kveldsbønn 
 
 

Leder Kristi fred er kommet inn i verden. 
Alle  Kristi fred er kommet inn i verden. 
 
  Eventuelt sang, eller Marias Lovsang, til tonen ”Amazing grace”: 
 
Alle  Magnificat! Magnificat! 
  Praise God my soul, praise God. 

The proud are downed, 
  the poor raised up. 
  Magnificat, my soul! 
 
  Eller en annen variant av Marias Lovsang, Luk.1:46-55 
 
Tekstleser Salme 2; 45; 46; 48; 61; 62; 84; 89:1-4, 19-29; 98; 99; 103; 110;  
  eller 115. 
 
  Kort pause 
 
Leder Vi gir deg, Herre, det som tynger fra denne dagen. 
  Vi legger ned våre byrder ved dine føtter. 
  Tilgi oss våre synder, gi oss din fred, 
  og hjelp oss til å ta imot ditt ord. 
Alle  I Kristi navn. Amen. 
 
 

Guds ord 
 
Tekstleser Jesaja 11:1-9 eller en annen lesning fra det Gamle Testamentet 
 
  Eventuelt sang 
 
Leder Når dagen heller, 
Alle  kommer Kristus ned fra fjellene og møter oss. 
Leder Når vi roper ut i smerte, 
Alle  kommer Kristus ned fra fjellene og møter oss. 
Leder Når alt er vel i verden,  
Alle  kommer Kristus ned fra fjellene og møter oss. 



Leder Når vi trenger styrke til å handle rett, 
Alle  kommer Kristus ned fra fjellene og møter oss. 
 
Tekstleser Hebr. 1:1-6 eller en annen lesning fra det Nye Testamentet 
 
 

Takkebønn 
 

Leder Vi takker deg, vår Gud,  
at 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….. 

 
  Kort pause der takkeemner kan nevnes, evt. sang 
 

 
Forbønn 

 
En eller flere av de følgende bønnene kan brukes 

 
Leder Kristus, 
  du som gir fred i det høye og hvile i det lave, 
  hold de fem kontinenter fast i din fred, 
  og spesielt din kirke over hele verden. 
  Gjør slutt på krigene overalt på jorden, 
  og spre dem som gleder seg over terror. 
 
Tekstleser Guds barn og Marias barn,  

født i en stall, konge for alle,  
du kom til vårt ødeland og led i vårt sted. 
Når du valgte å bli født som et menneske, 
lærte du oss å vise respekt for alt menneskeliv. 
Måtte vi aldri forakte, nedvurdere eller ødelegge liv. 
Hjelp oss heller å oppvurdere og bevare det. 
 
Vi ber til deg for aleneforeldre, barn og familier, 
skolene våre, de som viser omsorg for de svake. 

 



Leder Humanitetens barn, 
  Treenighetens eneste Sønn, 
  vennlig og sterk, som vi alle er i slekt med, 
  kom med din fred til dine kjempende barn: 
Alle  Fred mellom rike og fattige, 
  fred mellom troende og vantro, 
  fred mellom foreldre og barn. 
Leder Kom med din fred til dem vi nevner for deg nå…  
  
  Personer kan nevnes, høyt eller stille 
 
Leder Hjelp oss, Herre, å vokte våre ord, 
  overvinne fiendskap med kjærlighet, 
  og skape fred, i kjærlighet til Livets Konge. 
 
 

Velsignelse 
 

 
Alle  Dyp fred fra det bølgende hav til oss, 
  dyp fred fra den lette og lyse luft, 
  dyp fred fra den stille, varme jord, 
  dyp fred fra de skinnende stjerner, 
  dyp fred fra Han som er vår Fred.   
 
 
 


