Torsdag – kveldsbønn
Leder

Hellig, hellig, hellig er den evige Flammen som aldri dør
og som brenner her blant oss i kjærlighet som ofrer alt.
Lys eller spotlights kan tennes

Takkebønn
Leder

Vi takker deg, brennende Lys,
for at du ledet våre forfedre i troen
i en sky om dagen og en ild om natta,
og for at du alltid leder ditt folk videre.
Vi takker deg for at du har ledet oss til dette sted.
Øs fortsatt din godhet ut over ditt folk,
Skaper, Frelser og levende Ånd.
Eventuelt sang

Tekstleser Salme 80; 81; 82; 85; 87; 105:1-15, 16-45; 106:1-5; 122; eller 125

Guds ord
Leder

Alle

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.
I Kristi navn. Amen.

Tekstleser Jesaja 51:4-6 eller en annen tekst fra det Gamle Testamentet
Leder
Alle

Trenige Gud som har omsorg for oss alle,
gi ditt folk føde gjennom din kirke.
Gjennom hennes pastorer,
gi oss næring.

Leder
Alle
Leder
Alle
Leder
Alle
Leder
Alle
Leder
Alle

Gjennom hennes lærere,
gi oss støtte.
Gjennom hennes profeter,
gi oss visjoner.
Gjennom hennes musikere,
gi oss inspirasjon.
Gjennom hennes helgener,
gjør oss hellige.
Gjennom hennes givere,
velsign oss.

Tekstleser Åpenbaringen 5:1-10 eller en annen tekst fra det Nye Testamentet
Undervisning eller stille refleksjon over Ordet
Eventuelt sang

Forbønn
Leder

Herre Kristus,
du ba om enhet mellom alle som tror.
Må dine kirker, i glede over fellesskapet i himmelen,
oppnå fellesskap rundt ett bord på jorda.
Herre Kristus,
du kaller oss til å elske vår neste.
Må våre lokalsamfunn søke det felles gode.
Herre Kristus,
gjennom brød og vin gir du oss tegn på ditt nærvær
som omformer hele skaperverket.
Må kunstnere og media få et glimt av denne visjonen
og reflektere den til verden.
Lederen sier fram en eller flere av følgende, eller andre bønner
Å Gud, gi oss enhet.
Vi ber for de forfulgte,
og for de som forfølger.
Dra alle mennesker hjem til deg.
Sett de undertrykte fri,
se i nåde til de forsømte,
reis opp de som har falt,

vis deg for de trengende,
helbred de syke og svake,
ta tilbake de som har gått seg vill,
gi mat til de sultne,
løft opp de svake,
sett fanger i frihet.
Må alle mennesker få kjenne
at du er Gud,
at Jesus Kristus er ditt Barn,
og at vi er ditt folk.
Clemens av Roma, 200-t.
Må smålige vaner falle av oss som skall
så vi søker det store i andre mennesker,
gleder oss over å dele med andre,
og himmelen gleder seg med oss.
Må vår nasjon finne at din vilje er god,
og må vi få representanter som er ledet
av Gud her hjemme og utenlands.
Må den skape fred innenfor landegrensene
og bli en fredsskaper i den internasjonale familie.

Alle

Herre Jesus Kristus, verdens Lys,
ved ditt kors overvant du mørkets makt.
Kom og skinn på oss i våre samfunn
så vi kan vokse og leve sammen i din kjærlighet
som gjør oss ett med hele menneskeheten.
Eventuelt sang

Velsignelse
Alle

Vår Herre Jesu Kristi nåde,
Gud, vår Skapers kjærlighet
og den Hellige Ånds samfunn
være med oss alltid.
Amen.

