DEN NORSKE KIRKE

KM 07.1/13

Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

---VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM
1

Denne liturgien kan brukes når noen ber presten eller en annen kirkelig medarbeider
komme og velsigne deres hjem ved innflytting eller ved en annen anledning. Liturgien
kan også brukes på arbeidsplasser eller lignende, der det er ønske om det. Det er en
forutsetning at de som bor i eller bruker huset er til stede under handlingen.
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Dersom presten eller en annen kirkelig medarbeider blir bedt om å komme til hus der
man opplever uro, utrygghet eller hendelser som er vanskelig å forklare, kan denne
liturgien også anvendes. Det er en forutsetning at den som utfører handlingen på
forhånd har hatt en samtale med dem som ber om forbønnshandling.
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Vigslede medarbeidere kan bruke liturgisk drakt eller tjenesteskjorte under handlingen.
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Salmeforslag: Vår Gud han er så fast en borg (NoS 295); Herre, signe du og råde (NoS
599); Mektigste Kriste (NoS 528); I dine hender, Fader blid (NoS 596); Velt alle dine
veier (NoS 460); Ingen er så trygg i fare (NoS 487); La oss vandre i lyset (NoS 871);
Jeg er i Herrens hender (NoS 497); Å, for djup i Jesu kjærleik (NoS 494); Velsignet er
det hjem for visst (NoS 746); Jesus, lyft ditt ljose merke (NoS 109; Sørg du for meg,
Fader kjær (NoS 303), Sørg for meg, min Fader, du (NoS 304); Til himlene rekker din
miskunnhet (NoS 307); Alt står i Guds faderhånd (NoS 308); Gud, lær meg å se (S97
51); Det er Guds englers dag (259 i forslag til ny Norsk salmebok); Som når et barn
kommer hjem (S97 55), Du omgir meg (S97 49), Deg å få skoda (NoS 479).

1 Salme
Salmen kan utelates.

2 Innledning
L: I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Fred være med dette

huset og alle/hun/han som hører til her. †
Eller
L: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.

†

Etter innledningsordet kan alle som er til stede svare ”Amen” og/eller tegne seg med
korsets tegn.
L: Vi er samlet for å be om velsignelse over dette hjemmet/huset og alle som hører til
her, så dere kan bo/leve/arbeide i trygghet, glede og fred.
L:Enten:
Et godt hjem/hus er preget av Guds Ånd og Jesu sinnelag. Jesus sier: «Hvor to eller tre
er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dere.» Matt 18,20
L: Eller:
Vi vil overgi dette hjemmet/huset og dere alle til Guds omsorg og vern. Jesus sier:
«Hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dere.» Matt 18,20
Liturgen kan eventuelt føye til noen ord om foranledningen for handlingen.

3 Skriftlesning
Den som leder handlingen, eller noen som hører til i huset, leser en eller flere av disse
tekstene. Også andre passende bibelord kan benyttes, gjerne en av søndagens tekster:
L: Alle ting helliges ved Guds ord og bønn. La oss høre Guds ord:
Enten A

Herren er min hyrde,
jeg mangler ikke noe.
Han lar meg ligge i grønne enger,
han leder meg til vann der jeg finner hvile.
Han gir meg nytt liv.
Han fører meg på rettferdighets stier
for sitt navns skyld.
Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal,
frykter jeg ikke noe ondt.
For du er med meg.
Din kjepp og din stav,
de trøster meg.
Du dekker bord for meg
like foran mine fiender.
Du salver mitt hode med olje.
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Mitt beger renner over.
Bare godhet og miskunn
skal følge meg alle mine dager,
og jeg skal bo i Herrens hus
gjennom alle tider. (Salme 23)

Eller B

Herre, jeg søker tilflukt hos deg,
La meg aldri bli til skamme!
Fri meg ut i din rettferdighet!
Vend øret til meg,
skynd deg og redd meg!
Vær meg et vern, en klippe,
en borg til frelse.
Du er mitt berg og min borg,
For ditt navns skyld fører og leder du meg.
Fri meg fra garnet de har spent ut for meg!
For du er min tilflukt.
I dine hender overgir jeg min ånd,
du løser meg ut, Herre, du trofaste Gud. (Salme 31,1-6)
Eller C

Gud er vår tilflukt og vår styrke,
en hjelp i nød og alltid nær.
Derfor frykter vi ikke når jorden skaker,
Når fjellene vakler i havets dyp.
Herren Sebaot er med oss,
Jakobs Gud er vår faste borg. (Salme 46,1-3.12)
Eller D

Jeg løfter mine øyne mot fjellene:
Hvor skal min hjelp komme fra?
Min hjelp kommer fra Herren,
Himmelens og jordens skaper.
Han vil ikke la din fot vakle,
din vokter vil ikke blunde!
Se, han blunder ikke og sover ikke, Israels vokter.
Herren er din vokter,
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Herren er din skygge
han er ved din høyre hånd.
Solen skal ikke skade deg om dagen,
heller ikke månen om natten.
Herren skal bevare deg fra alt ondt.
Han skal bevare ditt liv.
Herren skal bevare din utgang og din inngang
fra nå og til evig tid. (Salme 121)
Eller E

Hvis Herren ikke bygger huset,
arbeider bygningsmennene forgjeves.
Hvis Herren ikke vokter byen,
våker vaktmannen forgjeves. (Salme 127,1)
Eller F

Men når dere kommer inn i et hus, skal dere først si: «Fred være med dette
hjemmet!» Og bor det et fredens menneske der, skal freden deres hvile over
ham. Hvis ikke, skal den vende tilbake til dere selv. Og når dere kommer
inn i en by og de tar imot dere, så spis det de setter fram for dere! Helbred
de syke der og si: «Guds rike er kommet nær til dere!» (Luk 10,5-6.8-9)

Eller G

Da de dro videre, kom Jesus til en landsby der en kvinne som het Marta,
tok imot ham i huset sitt. Hun hadde en søster som het Maria, og Maria
satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Men Marta var travelt
opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun kom bort til dem og sa:
”Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene?
Si til henne at hun skal hjelpe meg.” Men Herren svarte henne: ”Marta,
Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig.
Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne.” (Luk 10,38-42)
Eller H

Jesus kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. Der var det en mann som het
Sakkeus. Han var overtoller og svært rik. Han ville gjerne se hvem Jesus
var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av
vekst. Da løp han i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham på
et sted hvor han måtte komme forbi. Og da Jesus kom dit, så han opp og sa
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til ham: «Sakkeus, skynd deg og kom ned! For i dag må jeg ta inn hos
deg.» Hans skyndte seg da ned og tok imot ham med glede. Men alle som
så det, murret og sa: «Han har tatt inn hos en syndig mann.» Men Sakkeus
sto fram og sa til Herren: «Herre, halvparten av alt jeg eier, gir jeg til de
fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen.» Da
sa Jesus til ham: «I dag er frelse kommet til dette huset, for også han er en
Abrahams sønn. For Menneskesønnen er kommet for å lete etter de
bortkomne og berge dem.» (Luk 19,1-10)

Eller I

De nærmet seg nå den landsbyen de skulle til, og Jesus lot som han ville
dra videre. Men de ba ham inntrengende: «Bli hos oss! Det lir mot kveld,
og dagen heller.» Da gikk han med inn og ble hos dem. Og mens han satt
til bords med dem, tok han brødet, ba takkebønnen, brøt det og ga dem. Da
ble øynene deres åpnet, så de kjente ham igjen. (Luk 24,28-31)
Eller J

Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da
Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa: «Se, Guds lam!» De to
disiplene hørte hva han sa, og fulgte etter Jesus. Jesus snudde seg og så at
de fulgte ham, og han sa: «Hva leter dere etter?» De svarte: «Rabbi, hvor
bor du?» Rabbi betyr lærer. «Kom og se!» sa Jesus. De gikk da med ham
og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den
tiende time. (Joh 1,35-39)
Eller K

Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for
jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus, han
sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt
det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så
herren. Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dere! Som Far har sendt
meg, sender jeg dere.» (Joh 20,19-21)

Eller L
For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken
det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i
det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss
fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. (Rom 8,38-39)
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Eller M
Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere! La alle mennesker få
merke at dere er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe! Men
legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og
Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i
Kristus Jesus. Til slutt, søsken: Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt
som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros,
legg vinn på det! Og alt dere har lært og tatt imot, sett og hørt hos meg, gjør
alt dette! Så skal fredens Gud være med dere. (Fil 4,4-9)

Eller N
Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig
medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over
med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den
andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt
dette: Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør
fullkommen. La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Undervis og rettled
hverandre med all visdom, syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av
et takknemlig hjerte. Og la alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn,
med takk til Gud, vår Far, ved ham. (Kol 3,12-14.16-17)

4 Salme
Salmen kan utelates.

5 Kort tale
Her kan følge en kort tale.

6 Trosbekjennelse
Her kan følge fremsigelse av trosbekjennelsen, eventuelt også med forsakelsen.
L: La oss sammen bekjenne forsakelsen og troen som vi er døpt til:
A: Jeg forsaker djevelen, og alle hans gjerninger og alt hans vesen.
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Og/eller:
(L: La oss bekjenne vår hellige tro)
A: Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,
himmelens og jordens skaper.
Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den hellige ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fòr ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fòr opp til himmelen,
sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.
Jeg tror på Den hellige ånd,
en hellig, allmenn kirke,
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse
og det evige liv.
Amen.

7 Bønn
L: La oss be:
L: Gode Gud, vi takker deg for din omsorg mot oss. Alle ting har sitt
opphav i deg og du har gitt oss alt vi trenger for å leve. Vi ber for dette
hjemmet/dette huset (e.l.) og for alle som hører til her (navn kan nevnes).
Skap rom for glede og fellesskap, for tro og håp og vern hjemmet mot frykt
og fare. Vi ber i Jesu navn. Amen.
Eller

L: Gud, vår Far, vi takker for dette hjemmet/huset (e.l.) og ber deg: Vern
det mot uro og fare. Vær nær hos dem som bor her (navn kan nevnes) / går
inn og ut av dette huset. Gi dem evne og vilje til å støtte hverandre i
medgang og i motgang, så de kan ta imot hver dag med forventning og
glede. Velsign dette hjemmet/huset, i Jesu navn. Amen.
Eller
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Jesus Kristus, oppstandne Frelser og Herre, vi takker deg for at du har
seiret over syndens og dødens makt. Vi ber for dette hjemmet/huset (e.l.):
Velsign det med ditt nærvær og bevar det fra alt ondt. Ta bort det som
skaper uro og angst på dette sted og la din fred, som overgår all forstand,
hvile over dem som bor her/holder til her. Herre, hør vår bønn.
Presten eller en annen kirkelig medarbeider kan også be en fri bønn som passer til
situasjonen. Bønner kan også gjerne bes av noen som hører til i huset, og ledsages av
lystenning og stillhet. Fra Bønneboken kan f. eks. en av følgende bønner bes:
ML: Bevar meg, Gud, for jeg søker tilflukt hos deg.(Salme 16,1)
Eller
ML: Av hele mitt hjerte søker jeg min tilflukt
hos den høyeste Gud,
som er skaper av alle ting,
den barmhjertige Far, all nådes og godhets kilde.
Av hele mitt hjerte søker jeg min tilflukt hos Kristus,
vår Forløser, som gjenoppretter alle ting,
det fullkomne og uutgrunnelige ord fra Gud.
Av hele mitt hjerte søker jeg min tilflukt
hos ham som fyller alt i alle,
som hører våre bønner,
den rene, stille Hellige Ånd.
(Fra bønneboken, etter kinesisk liturgi, utformet av Karl Ludvig Reichelt (1877–1952)

Eller
ML: Herre, jeg binder meg i dag til din makt.
Du holder meg, du leder.
Du vokter, lytter til min trang.
Du lærer meg visdom.
Ditt skjold verner, ditt ord åpner min munn.
Din hærskare forsvarer meg.
Kristus hos meg og i meg,
bak meg og foran meg,
ved siden av meg.
Kristus som vinner meg,
som oppreiser meg.
Kristus under meg og over meg,
hos meg i fred og fare.
Kristus i hjertene til dem som elsker meg,
i ordene fra alle ukjente,
i ordene fra dem som står meg nær.
(Fra bønneboken, St. Patricks brynje)

Eller
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ML: Herre, gjør mitt liv til bønn.
Alt jeg foretar meg, ber til deg:
– Når jeg åpner en dør, ber jeg om
at du må åpne mitt hjerte og bo hos meg.
– Når jeg vasker klær, ber jeg om
at du må rense meg og tilgi meg min synd.
– Når jeg skriver brev, ber jeg om
at du må tale til meg om din sannhet.
– Når jeg tenner et lys, ber jeg om
at du må lede meg til gode gjerninger
så jeg kan lyse opp veien til deg for andre.
– Når jeg vanner blomster, ber jeg om
at du må fylle meg med åndelig regn
som skaper fornyelse og vekst i mitt liv.
– Når jeg koker tevann, ber jeg om
at du må tenne ild i mitt indre så jeg alltid
kan tjene deg med varme for andre.
(Fra Bønneboken, ved en ukjent kinesisk kvinne)

Deretter følger:
A: Vår Far i himmelen.
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt,
og makten og æren i evighet.
Amen.

Eller
A: Fader vår, du som er i himmelen.
La ditt navn holdes hellig.
La ditt rike komme.
La din vilje skje på jorden som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Forlat oss vår skyld,
som vi òg forlater våre skyldnere.
Led oss ikke inn i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt,
og makten og æren i evighet.
Amen.
Det er også anledning til å benytte Fadervår etter 1920-liturgien.
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7 Velsignelse

L: Ta imot velsignelsen.
L: Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. †
Eller

L: Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds
samfunn være med dere alle. †
Eller

L: Herren velsigne din utgang og din inngang og bevare deg fra alt ondt. †
Etter velsignelsen kan alle som er til stede svare ”Amen” og/eller tegne seg med korsets
tegn.

8 Salme
Salmen kan utelates.
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