
Onsdag: Guds hellige Ånd 
 

Morgenbønn 
 
 

Leder Kom, Skapende Ånd, frisk som morgendugget, 
Alle  forny oss og gjør oss levende. 
 
Leder La oss stå opp i dag i Åndens kraft: 
 
  På steder med redsel, 
Alle  la Guds styrke holde meg oppe. 
Leder På steder med tomhet, 
Alle  la Guds visdom veilede meg. 
Leder På steder med forvirring, 
Alle  la meg se med Guds øye. 
Leder På steder med disharmoni, 
Alle  la meg høre med Guds øre. 
Leder På steder med tomt prat, 
Alle  la meg tale Guds ord 
  for å redde meg fra en falsk dagsorden, 
  som skader min kropp og sjel. 
 
  Evt. sang 

Guds ord 
 

I. Salig er den som ikke følger ugudelige menneskers råd 
og ikke slår inn på synderes vei,  
men har sin glede i Herrens lov og grunner på den dag og natt. 

II. Han er lik et tre, plantet ved bekker med rennende vann; 
det gir sin frukt i rette tid, og løvet visner ikke på det. 
Alt det han gjør, skal lykkes for ham. 

I. Slik er det ikke med de ugudelige. De er lik agner som spredes 
for vinden. Derfor kan ingen ugudelige bli stående når dommen felles, 
og ingen syndere skal være med i de rettferdiges forsamling. 

II. For Herren kjenner de rettferdiges vei, 
men de ugudeliges vei fører til undergang. 

Salme 1   
 Alle      Ære være Gud, Skaper, Forløser og Opprettholder for evig. 
      Amen. 



 
  Eller en av de følgende salmetekstene kan leses: 
  Salme 8; 29; 46; 47; 65; 93; 111; 117; 145; 146; eller 150. 
 
Leder Fra falske begjær og selviske gjerninger, 
Alle  Gud, som vet alt, fri oss. 
Leder Fra uverdige tanker og hovmodige påstander, 
Alle  Gud, som ser alt, fri oss. 
Leder Fra urene hjerter og smålige vaner, 
Alle  Gud, som renser alt, fri oss. 
 
Tekstleser Jesaja 49:1-8 eller dagens lesning fra det Gamle Testamentet 
 
  Evt. en sang 
 
  Matteus 28:16-20 eller dagens lesning fra det Nye Testamentet 
 
  Evt. undervisning, meditasjon, stillhet, vitnesbyrd, sang 
 

Forbønn 
 

Leder Kom som ilden og gjør våre hjerter varme. 
  Kom som vinden og gjør våre kropper friske. 
  Kom som vannet og gjør våre sjeler levende. 
  Kom som jorda og gi våre liv næring. 
 
Tekstleser Hellige Ånd, sett oss i frihet,  

så vi kan være sterke og frie. 
  Sendende Ånd, utrust oss  

så menneskeliv kan bli berørt av deg. 
  La din kirke vokse i hellighet  

og i antall disipler. 
  Uroende Ånd, vekk oss opp 

så vi kan være rettferdige og sanne. 
 
Leder Til dem som har en trist dag,  
Alle  Kom, Hellige Ånd. 
Leder Til dem som bærer på angst, 
Alle  Kom, Hellige Ånd. 
Leder Til et avsvidd og tørt land, 
Alle  Kom, Hellige Ånd. 
 



  Evt. frie eller forberedte bønner 
 
 
 
Leder Evige Gud og Far, du har skapt oss med din kraft 
  og forløst oss med din kjærlighet: 
  veiled og styrk oss med din Ånd så vi kan gi oss selv 
  i kjærlighet og tjeneste til hverandre og til deg. 
 
   Evt. sang 
 
 

Velsignelse 
 

Leder Måtte din Kirke vokse i hellighet 
  og i antall disipler. 
Alle  Fred og velsignelse fra Ånden,  

og fra de Tre som alltid er Ett.    


