
Torsdag – Gud i fellesskapet 
 

Morgenbønn 
 

Leder Du som har gitt liv til menneskeheten, 
  du kaller fram dagen til å lysne 
  og kaller oss til å leve i fellesskap. 
 
Alle  Hellige, Treenige Gud, evige Tre i Ett, 
  gjør ditt folk hellig, gjør ditt folk ett. 
  Oppvekk i oss flammen som brenner opp stolthet og maktbegjær. 
  Gjenreis i oss tilliten som får det tjenende hjerte til å blomstre. 
  Hellige, Treenige Gud, kom som morgendugget. 
  Tenn din kjærlighets ild i oss  

så all annen kjærlighet trekkes mot deg.  
 
 

Takkebønn 
 
  Evt. sang 
 
Første Gud, vær oss nådig og velsign oss! 
  La ditt ansikt lyse hos oss, 
Andre så din vei blir kjent på jorden, 
  Din frelse blant alle folkeslag. 
Alle  Folkene skal prise deg, Gud, 
  ja, alle folk skal prise deg. 
 
Første Folkeslag skal gledes og juble; 
Andre for du dømmer folkene med rettferd 
  og leder folkeslagene på jorden. 
Alle  Folkene skal prise deg, Gud, 
  ja, alle folk skal prise deg. 
 
Første Landet har gitt sin grøde, 
  Herren, vår Gud, har signet oss. 
Andre Gud velsigne oss! 
  Måtte alle folkeslag på jorden ære ham! 
Alle  Ære være Faderen og Sønnen og Ånden, 
  èn Gud som har en mors omsorg for oss alle.  



Eller 
 

Tekstleser Salme 2; 12; 33; 46; 48; 68:5-11; 76; 78:1-8; 80; 81:1-10 
 

Syndsbekjennelse 
 
Leder Vi bekjenner for Gud, sammen med dette folket 
Alle  at våre liv og verden er ødelagt av synd. 
 
  Her kan det være en pause   
 
Leder Kilden til alt liv, 
Alle  se i nåde til oss. 
Leder Frelseren for alle, 
Alle  se i nåde til oss. 
Leder Trøsteren for alle, 
Alle  se i nåde til oss. 
Leder Frelseren rekker ut sin hånd til kjærlig forsoning. 
Alle  Gud, vi takker deg. 
 

Guds ord 
 
Tekstleser Jesaja 56:1-8 eller dagens lesning fra det Gamle Testamentet 
 
Menn  Måtte våre sønner ligne planter som vokser seg sterke. 
Alle  Salig er det folk som har den Evige Kilde til Gud. 
 
Kvinner Måtte våre døtre ligne søyler som pryder tempelet. 
Alle  Salig er det folk som har den Evige Kilde til Gud. 
 
Leder Måtte våre lager bli fylt av det som er rett og godt. 
Alle  Salig er det folk som har den Evige Kilde til Gud. 
 
Leder Måtte våre husdyr trives og avlinger vokse og gro. 
Alle  Salig er det folk som har den Evige Kilde til Gud. 
 
Leder Måtte våre gater bli fri for kriminalitet og bråk. 
Alle  Salig er det folk som har den Evige Kilde til Gud. 

Fra Salme 144 
 
 
 



Tekstleser Efeserne 2:11-18 eller dagens lesning fra det Nye Testamentet 
 
  Evt. meditasjon, delte vitnesbyrd, undervisning eller sang 
 
 

Forbønn 
 

  Etter hver av de følgende bønnene kan det nevnes  
eksempler eller aktuelle utfordringer 

 
Leder Grunnen til alt liv, alle folk kommer fra deg. 
Alle  Måtte vi ære hverandre og søke felles goder. 
 
Leder Alle folks Forsoner – arbeidsfolk, arbeidsgivere  

og aksjonærer er som fingre på din hånd. 
Alle  Måtte verdens velstand og arbeid være for alle 
  og ikke til utbytting av noen. 
 
Leder Verdens Enhet, fra deg kommer all fred og rettferdighet. 
Alle  Måtte vi verne om livets vev og respektere dine livslover. 
 
  Evt. kreativ aktivitet eller sang 
 
Leder Evige Gud og Far, 
  du skaper oss med din kraft, 
  og forløser 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. 
Alle  Amen. 
 
 

Velsignelse 
 

Leder I de Hellige Tre lar jeg dere hvile. 
  I deres kraft og fred lar jeg dere gå. 
Alle  Måtte deres livspust bli vår så vi kan leve. 
  Måtte deres kjærlighet bli vår så vi kan gi.   
 
 
 


