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SAMLINGSBØNN
Avsnittet ”samlingsbønn” inneholder:
Bibeltekster som samlingsbønner
Allmenne samlingsbønner
Allmenne samlingsbønner med dåpspåminnelse
Samlingsbønner når det har skjedd ulykker eller katastrofer s. 8
Samlingsbønner på gudstjenester der barn er i fokus
Samlingsbønner til dager og tider i Kirkeåret

s.2
s.2
s.7
s. 9
s. 9

Bibeltekster som samlingsbønner
Både i Salmenes bok og andre steder i Bibelen er det mange tekster som egner seg som samlingsbønner.
Benytt ett av eksemplene i ”Varianter av liturgiske ledd”, eksemplet nedenfor, eller finn en annen tekst som
egner seg til den aktuelle gudstjeneste (i forhold til anledning, kirkeårstid eller tema)

(Sammensatt av tekstene: Salme 24,1;85,11;133,1; Luk 19,40)
En leser:
Hele verden tilhører Gud,
jorden og alle folkeslag.
Hvor godt og vakkert det er
når søsken bor fredelig sammen.
Kjærlighet og tro møter hverandre,
rettferd og fred gjør felles sak.
Dersom Herrens disipler tier,
skal steinene rope.
Vi ber i Jesu navn:
A: Lukk opp våre lepper, så vi sammen kan forkynne din ære. Amen.

Allmenne Samlingsbønner
1
En ber:
Gud, vi kommer til deg med vår frykt og vår uro
vår lengsel og vårt håp.
Mett oss med din godhet og møt oss med din fred.
Befri oss fra det som tynger og binder,
så vi på nytt kan glede oss over livet
og møte hverandre med åpenhet og omsorg.
Gud, vi ber
Alle: I Jesu navn. Amen

4

Fyll oss med godhet,
la oss bli til velsignelse.

2
Dette er en bearbeidelse av ”klokkerbønnen”. Bønnen kan eventuelt innledes med:”Vi ber med ord fra den
gamle klokkerbønnen”

En ber:
Herre, jeg er kommet inn i dette ditt hellige hus
for å ta imot hva du Gud Fader, min Skaper,
du Herre Jesus, min Frelser,
du Hellige Ånd, min trøster i liv og død, vil gi meg.
Herre lukk nå opp mitt hjerte ved din Hellige Ånd,
så jeg ved ditt ord kan sørge over mine synder,
og tro i liv og død på Jesus
og fornyes dag for dag til et liv som er hellig og sant.
I Jesu navn,
Alle: Amen
3
Bønnene 3 og 4 kan eventuelt bes av en person.
Da kan alle be til slutt: Gode Gud, vi takker deg for kirken. La oss her finne rom for våre liv

L: La oss takke og be
Alle:
Gode Gud, vi takker deg for kirken,
din kirke over hele jorden,
og kirken her…….
Vi ber deg:
La oss finne rom for våre liv,
for våre seire og nederlag,
for våre håp og drømmer.
Gi oss her mot til å vandre på troens vei.
4
L: La oss takke og be
Alle:
Gode Gud, vi takker deg for kirken,
og for at vi kan samles i ditt hus.
La oss her finne rom for våre liv,
våre seire og nederlag,
våre håp og våre drømmer.
Tilgi oss når vi vender oss bort fra din gode vilje.
Gi oss mot til å kjempe for det gode,
og mot til å vandre på troens vei gjennom livet,
ved din Sønn Jesus Kristus. Amen.
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5
En ber:
Her får jeg være den jeg er, uten masker og roller.
Du kjenner meg Gud, også mine mørke sider.
Ta imot min svakhet, min selvopptatthet, min likegyldighet.
Vi ber i Jesu navn,
Alle:
Hør oss!
Berør oss!
Tilgi oss!
Tenn ditt lys i våre liv!
6
En ber:
Allmektige Gud, du som har skapt alle ting,
vi takker deg for livet og for sinn og sanser som du har gitt oss.
Vi priser deg for jordens skjønnhet, for liv og helse,
for alt som lar oss kjenne at du er god.
Vi ber deg om lyttende ører, løste tunger og villige hender,
så vi kan høre ditt ord, lovprise deg fra takknemlige hjerter,
og vitne om dine storverk i ord og gjerning,
Gud, vi ber
Alle: I Jesu navn Amen.
7
En ber:
Gud, vi er kommet hit for ditt hellige ansikt.
Vi er kommet fra ulike sammenhenger,
med ubekymret sorgløshet,
med gleder og gode stunder,
med meningsfullt arbeid og aktivitet,
med sunnhet og styrke.
Vi er kommet fra travle dager og inneklemte timer,
med opprivende konflikter og splittelse,
med sorger som det er vanskelig å komme gjennom,
med sykdommer og plager.
Gud, gi oss din nåde.
M: Gud, gi oss din nåde.
8
Bønnen kan også benyttes som individuell bønn under gudstjenestens forberedelse

En ber:
Gud, jeg roper til deg.
Hjelp meg å be og samle tankene hos deg.
I meg er mørke. Hos deg er lys.
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Jeg er ensom, men du forlater meg ikke.
Jeg er motløs, men du har makt til å hjelpe.
Jeg er urolig, men hos deg finnes fred.
Alle:
Gud, vi forstår ikke dine veier.
Vis oss veien vi skal gå.
(Oversatt fra bønn av Bonhoeffer)
9
L: Du som vevet/ vevde ditt liv sammen med våre:
A: Til deg vil vi komme.
L: Du som vevet/ vevde ditt liv sammen med våre:
A: Deg vil vi takke og ære.
L: Du som vevet/ vevde ditt liv sammen med våre:
A:Kom til oss i dag. Gjør oss til ett i deg.
Amen. I Jesu navn.
10
(Ordet)
Du som har skapt stjernene
og gitt lys til sol og måne:
Takk for ditt skapende ord.
La det bli vårt lys og
åpenbare sannheten om deg. .
11
Guds hellige Ånd,
gi oss håpets fantasi
og troens evne,
så vårt liv kan få farger.
La gudstjenesten i dag
bly fylt av glede!
12
(Helbredelse)
Hellige Ånd, kom til oss i dag
med helbredelsens krefter.
La oss møte det sårbare hos hverandre
med forståelse og raushet.
La den trette finne ny kraft.
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13
(I Guds bilde)
Vi priser deg, Gud,
Du har skapt oss
til å bære ditt bilde på jorden.
Velsign vår gudstjeneste
og hjelp oss til å gjenkjenne
ditt bilde i hverandre,
La oss være sammen i glede og respekt.
14
(Gode drømmer)
Gode Gud,
i dag vil vi be deg om gode drømmer.
Hjelp oss til å tenke godt om andre.
La oss få kjenne hvor fint det er
å samles i Herrens hus.
15
(Det gode liv)
Kjærlighetens kilde,
forny idag vårt livsmot og vårt håp.
gi oss tilbake drømmen
om det gode liv.
Og når messen er til ende, la oss få gå herfra med glede

16
(Oppbrudd)
Du som sendte ut disiplene
og ba dem om å døpe og å lære:
Vis oss i dag hva vi skal gjøre
for å følge deg.
Forny i dag vår kjærlighet
og vår vilje til oppbrudd og etterfølgelse.
17
(Guds rike)
Jesus, Messias,
hjelp oss å forkynne ditt navn
slik at menneskene hører
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frihetens klokker ringe
og forstår at Guds rike er kommet nær.
18
(Gjør troen ny)
Skapelsens Gud,
du som løfter dagen
frem fra nattens dyp,
vi priser deg for lyset
og for solen.
Takk fordi vi får begynne dagen
i ditt hus og for ditt åsyn.
19
Herre vår Gud,
høyr oss, vi som er samla her
i huset vi bygde i ditt namn.
Lukk øyro våre opp så me høyrer ditt ord,
lukk augo våre opp så me ser din herlegdom,
lukk hjarto våre opp så me kan omvenda oss,
gjev oss stemme, så me kan vedkjenna oss trua og lovsynga deg,
du Herre, som skapte oss, du frelsar som utløyste oss,
du Heilage Ande som trøystar oss i livet og i døden.

Allmenne samlingsbønner med dåpspåminnelse
1
Alle:
Hellige Gud, vi er kommet til ditt hus for å møte deg.
Du tar i mot oss i dåpen,
styrker oss i nattverdens måltid,
og utfordrer oss ved ditt ord.
Du kjenner våre liv, våre seire og nederlag,
våre muligheter til det gode,
og til det som er ondt.
Gjør oss hele, Gud.
Lær oss å leve i din tilgivelse,
nå, alltid og i evighet. Amen.
2
L: Gode Gud, vi kjem til deg
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for å feira livet du har gitt oss.
I takksemd og glede
ber vi barna våre til deg i dåpen.
I kjærleik tar du i mot dei.
Ta i mot oss alle
som barn
fødde til liv hos deg.
Ta i mot oss, Gud.
A: Ta i mot oss, Gud.
I Jesus navn. Amen.

Samlingsbønner når det har skjedd ulykker eller katastrofer
Her følger flere bibelord (i tillegg tilde som står i ”Varianter av liturgiske ledd”) som kan benyttes som
bønner

Vær meg nådig, for jeg er i nød!
Mitt øye sløves av bitter sorg,
ja, også min sjel og kropp.
Sal 31,10
Jeg håpet på lykke, men ulykken kom.
Jeg ventet på lys, men det ble mørke.
Job 30,26
Hør mine inderlige bønner når jeg roper til deg om hjelp,
når jeg løfter mine hender
mot det aller helligste i ditt tempel.
Sal 28,2

Samlingsbønner på gudstjenester der barn er i fokus.
Det kan også velges passende samlingsbønner fra andre avsnitt til gudstjenester med fokus på barn.
Samlingsbønn tenkt brukt på gudstjenester med spesielt mange små barn. Den som leder bønnen, må legge
opp til en rytmisk lesemåte, slik at hele bønnen fungerer som en rytmisk enhet

L: La oss be sammen. Jeg ber først, så gjentar dere etter meg.
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Kjære Gud – Kjære Gud
Her er jeg og her er du – Her er jeg og her er du
Her er vi og her er venner – Her er vi og her er venner
Vi vil synge, vi vil be – Vi vil synge, vi vil be
Vær oss nær på dette sted – Vær oss nær på dette sted
Amen – Amen

G. Samlingsbønner til dager og tider i Kirkeåret
Fem samlingsbønner til de fire søndagene i adventstiden og julenatt
Silketråden lages av puppen/kokongen som er tredje stadiet i en silkeorms syklus etter egg og larve og før
bevinget innsekt. Det er av puppen man lager tråd ved å koke den (=drepe den) og én puppe gir 914 meter!
Blind, drepes for å avgi tråd, men tråden ligger sammenkveilet i den - den dras bare sakte ut. Symbolene er
mange og sterke. Og hva slags tråd er det ikke - den vakreste tråd som tenkes kan og rekker nesten til
himmels.
Bønnen fremføres på meditativt vis - og stiller krav til fremføring!

Første søndag i advent
Gjennom mørket trekker bønnen
en tråd av sølv
fra håpets silkeormer
Gud, berør oss
Andre søndag i advent
Gjennom mørket som vokser
trekker bønnen to tråder av sølv
fra håpets silkeormer
Herre, si noe
Tredje søndag i advent
Gjennom mørket som vokser
trekker bønnen tre tråder av sølv
fra håpets silkeormer
De klinger ved berøring
Gud, vis deg
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Fjerde søndag i advent
Mørket står stupbratt
mot frosne tråder
Bak vår hvite panne
har bønnen nesten stilnet:
Gud, det er bare du
Julenatt
Sølvtråd tvinner seg med halmstrå
I krybben der vi kneler ned:
Gud, hos oss, som oss

Adventstiden
Vi priser deg, Jesus Kristus,
du verdens lys.
Kom til oss når dagene er mørke.
(Møt oss i vår lengsel )
og la ditt ansikt lyse over oss
Gud, vi ber deg,
A: i Jesu navn. Amen
Julaften
L: Til din krybbe får vi komme.
Vi vil synge, vi vil juble.
Vi vil løfte våre hender.
Kjære Jesus, gi oss gleden
A: Kjære Jesus, gi oss gleden.
Julaften og Kr åpenbaringsdag
1
L: Vi kommer til Guds hus med julens glede.
A: Gaven er barnet i krybben.
L: Vi kommer for å høre englesangen.
A: Gaven er barnet i krybben.
L: Vi kommer slik som hyrdene fra marken.
A: Gaven er barnet i krybben.
L: Vi kommer som de vise menn fra Østen.
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A: Gaven er barnet i krybben.
L: Vi møtes for å glede oss i lyset.
A: Vi møtes for å glede oss i lyset.
2
L: Nå skinner lyset i mørket,
nå ser vi din herlighet på jorden.
Lovet være du,
som lot deg se i barnet i Betlehem.
Kom og fyll julen med liv og glede fra deg.
Gud, vi ber
A: I Jesu navn. Amen
1. juledag / juletiden
1
Du som vevet ditt liv
sammen med våre
da du ble menneske som oss:
Bind oss til hverandre
i tro og håp og kjærlighet.
2
Du, evige Ord,
som ble menneske blant oss:
Hjelp oss i dag
til å trenge dypere inn i troens mysterium.
Vi ber i Jesu navn
A: Amen
3
L: Ære være deg, vår Gud og Skaper, for julenatts glede,
for den kjærlighet du ga oss i din egen Sønn.
I han er lyset kommet til verden,
for han bøyer vi oss i tilbedelse,
til han setter vi vårt håp når mørket truer med å sluke oss.
Himmelske Far, la din glede synge i oss,
så vi sprer din kjærlighet og skaper fred på jorden,
Gud, vi ber
A: I Jesu navn. Amen
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Andre juledag / askeonsdag / fastetiden
Jesus Messias,
du som gikk fra krybben og til korset:
Hjelp oss å forstå
hva det betyr å være tegnet med korsets tegn.
Vis oss hvordan vi skal følge deg
på korsets vei mot gleden.
Amen
Nyttårsaften
Guds evige Sønn, Jesus Kristus,
takk fordi du ble et menneske
og steg inn i tiden:
Vær oss nær i årets siste time(r).
Gi oss fremtid og håp.
Gud, vi ber,
A: i Jesu navn. Amen

Vingårdssøndag
Vi er i din vingård, Herre,
når vi i dag er samlet.
Du er vingårdsmannen,
Og vi er medarbeidere
i din store høst.
Hjelp oss denne dagen
til å tyde tidens tegn,
og følge kallet om å vitne
og å tjene.
Før faste
(Karnevalsgudstjeneste)
L: Med dans og fløytespel
kjem me til deg.
Med song og djupe smilehol
står me her i kyrkja.
Frigjer oss til å leva heilt
og til å ta i mot det heilage allminnelege livet.
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Gud, gjer oss sterke og glade.
A: Gud, gjer oss sterke og glade.
Askeonsdag / fastetiden

Barmhjertige Gud, kall oss til bot, til bønn og faste,
så vi elsker vår neste og stiller sult,
løser trellebånd og leger sår.
La ditt rike reise seg av støv og aske,
og ditt lys bryte fram som morgenrøden.
Vi ber i Jesu navn,
A: Amen
Påske – den stille uken
Kristus ditt ansikt
forsvinner i mengden
Det er der inne
jeg lever mitt liv
Nå løfter du hånden
og risser et brødtegn
Det skjerper mitt blikk
for Himmelen her
Påskenatt / Påskedag

Lovet være du, livets Gud!
Himmelen og jorden
synger av glede
denne morgenen
da lyset sprengte seg vei inn i gravens mørke.
Vi ber: Kom til oss, Herre Kristus!
Gi deg til kjenne og ta frykten fra oss!
Vi ber i Jesus navn,
A: Amen
Påskedag
L: Kristus er oppstanden!
A: Ja, han er sannelig oppstanden!
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L: På den dag da livet seiret
kommer vi sammen for å prise deg.
A: Gi oss oppstandelsens kraft.
L: Kom til oss med håp og glede.
A:Gi oss oppstandelsens kraft.
Amen. I Jesu navn.

Pinsedag
L: Her er me.
Møt oss Gud, Du Heilage Ande.
Ta i mot våre tusen språk,
og la dei bli eitt i deg.
Fyll oss med kraft
som på den første pinsedagen.
La oss bli sterke og heile.
A: La oss bli sterke og heile.
L: Du gode Hellige Ånd, deg vil vi takke og prise.
(Du Guds lys i vårt mørke,
Guds kraft i vår svakhet
og Guds trøst i vår sorg)
Når du kommer, blir livet til.
Når du taler, får ordet makt.
Når du rører ved oss, finner våre urolige hjerter fred.
Kom til oss og åpenbar for alle
at i Kristus er Guds frelse kommet til verden,
Vi ber i Jesu navn,
A: Amen

Treenighetssøndag
Evige Gud,
stort og hellig er ditt mysterium.
Vi ser deg i din Sønn
og priser deg i Åndens enhet.
Kom til ditt folk i dag.
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Treenighetstiden
1
(Naturen)
Skapelsens Gud,
se vår angst for det som hender
med naturen.
Vi vil sukke sammen
med alt som lever
og be om visdom, handlekraft og mot.
2
(Fornyet kjærlighet)
Jesus Kristus,
du som gav deg selv for andre,
la gudstjenesten i dag
fornye vår kjærlighet til deg
og hverandre,
slik at ditt rike kan bli synlig
også her hos oss.
3
(Frihetens vind)
Hellige Ånd,
la frihetens vind blåse
gjennom kirkens hus i dag.
Gi oss ny stolthet
over å tilhøre Guds folk i verden.
Hjelp oss til å bekjenne Jesu navn
med håp og glede.

17. mai
Skapelsens Gud,
takk for landet vi bor i.
Omslutt oss og alle folk på jorden
med din nåde.
Hjelp oss å leve sammen
i rettferdighet og fred.
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GLORIA
Lovsang IV i nåværende gudstjenestebok (Som laudamus: NoS 263/264, v.2-4)
Alternativt kan det benyttes ett vers:

(Bokmål)
Vi lover deg, vi takker deg,
Vår Skaper og vår Herre!
O Jesus Kristus, du Guds Sønn,
Velsignet evig være!
Du bærer verdens synd og skam,
Miskunn deg over oss, Guds Lam,
Ved Helligånden! Amen
(Nynorsk)
Vi lover deg, vi takkar deg,
vår Skapar og vår Herre!
Å Jesus Kristus, du Guds Son,
Velsigna evig vere!
Du ber all verdsens synd og skam,
Miskunn deg over oss, Guds Lam,
Ved Heilaganden! Amen

SYNDSBEKJENNELSE
1
L: La oss søke Guds nådige nærvær og ransake oss selv i stillhet.
Stillhet

A: Gud, vær meg nådig!
Tilgi meg mine synder for Jesu Kristi skyld.
Skap i meg et rent hjerte,
og gi meg kraft til nytt liv ved din Hellige Ånd.
2
L: La oss med Salmenes bok bekjenne våre synder.
Alle:

Vær meg nådig, Gud, i din trofasthet,
slett ut mine overtredelser i din store barmhjertighet.

18

Gjør meg ren og fri for skyld,
og rens meg for min synd!
Se, du vil ha sannhet i menneskets indre,
så lær meg visdom i hjertets dyp!
Skap et rent hjerte i meg, Gud,
gi meg en ny og stø ånd!
(utdrag fra Salme 51)
3
L: Sannheten gjør oss frie, sannheten og nåden.
La oss derfor, omsluttet av Guds nåde,
legge fram for ham det som er skjult og gjemt bort,
det som vi ikke vil vedkjenne oss.
Alle:

Her er jeg
med alt det mitt liv rommer.
For deg, Gud, er ingen ting skjult.
La lyset falle inn.
La din nåde gjøre meg fri.

4
Gud, du som skaper når du tilgir,
skap i meg et rent hjerte.
Bryt igjennom mine forbehold,
la din røst klinge stadig dypere i meg.
La meg glemme meg selv, slik at jeg blir meg selv.
La meg tjene, slik at jeg blir fri.
Gjør meg hellig, slik at jeg blir mer menneskelig.
(Bønn av Olof Hartmann. Bønnebok for DNK, nr. 83, lett bearbeidet)
5
Hellige Gud,
du har lært oss din gode vilje for livet.
Du har gitt oss én jord
til felles bolig for alle mennesker.
Vi bekjenner
at vi ved våre holdninger og handlinger
skader ditt skaperverk.
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Lær oss å se følgene av vår livsførsel.
Tilgi oss vår synd.
6
A: I tillit til din barmhjertighet kommer vi for ditt ansikt
L: Vi har ofte gått oss vill
og latt oss blende av verdens falske lys.
Vi har sviktet din vilje og ikke gått dine veier.
Vi har elsket oss selv høyere enn vår neste.
A: Herre, tilgi oss og led oss på rett vei
L: Vi lever i en verden med urett og nød
der mange lider og dør av fattigdom,
Mens vi bruker jordens rikdommer
som om alt var vår eiendom.
A: Herre, tilgi oss og led oss på rett vei.
L: Vår felles skyld er stor.
Vi er underlagt systemer som opprettholder uretten.
Vi føler motløshet og avmakt
og glemmer ansvaret for egen livsstil
A: Herre, tilgi oss og led oss på rett vei
For Jesu Kristi skyld, tilgi oss våre synder
og vis oss vei i vår rådvillhet!
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FORBØNN
1
Femtegnsbønnen
En kort versjon av denne bønnen, som har sin opprinnelse i Døvekirken i Norge, finnes i ”Varianter av
liturgiske ledd”. Her er en lengre versjon
L er fortrinnsvis en ”bønneleder” ( menighetens diakon eller en annen medliturg)
L viser bevegelsene, gjerne sammen med en gruppe barn, og leser deretter bønnene.
Løftede hender

L: Evige Gud, du som skapte og fortsatt skaper himmel og jord,
fyll oss med ditt lys.
Vi ber deg Gud, vår far.
Hendene i kryss foran brystet

L: Du som elsker oss og er hos oss,
bevar oss i din fred.
Vi ber deg Gud, vår mor.
Hendene mot hverandre foran brystet med fingertuppene opp

L: Du kjenner oss.
Du vet at i oss er mange bekymringer, gleder og fantasier.
Ta imot våre tanker, følelser og stille bønner.
Vi ber deg Gud, vår tilflukt.
Hendene strukket ut foran oss med håndflatene opp

L: Du som tar våre hender i dine,
før oss på din gode vei.
Vi ber deg Gud, vår venn.
Vi holder i hendene til dem som sitter ved siden av oss.

L: Gud, i deg hører alt sammen.
Hjelp oss å se hverandre slik Jesus ser oss.
Takk for våre venner, våre kjære.
Se vår bønn Gud, du vår trygghet.

2

Enkeltstående bønneformuleringer fra Taize – til bruk i forbønner med
kyrieomkved:
Disse enkeltstående bønnene kan settes sammen til en forbønn med et kyrieomkved mellom hver bønn.
Velg så mange bønner som det kjennes naturlig. Eventuelt kan omkvedet synges etter hver annen bønn.
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Velg korte omkved, f.eks. kyrie fra Taize (Salmer 97 155- NB første strofe!) eller kyrieomkvedet i Nos 953
eller omkvedet i NoS 952, ”Herre, miskunne deg”.
To av bønnene har syndsbekjennelsesmotiv (nr. 2 og 3). Dersom disse benyttes som del av forbønnene, kan
de erstatte gudstjenestens syndbekjennelse.

1. For oss som er samlet her – at vi må leve våre liv i tjeneste for andre, Gud, vi ber
2. Sett oss i frihet fra våre synder, befri oss fra vår frykt, Gud, vi ber
3. At vi, befridd fra vår egen skyld og som bærere av din tilgivelse, må sette andre i
frihet, Gud, vi ber
4. Se til din kirke og led den på enhetens, tjenestens og lovsangens vei, Gud, vi ber
5. At kirken må gå alle mennesker i møte og være fellesskap med tillit, åpenhet og varme,
Gud vi ber
6. For alle som kjemper for rettferdighet – hold deres håp oppe, Gud, vi ber
7. For alle hjemløse, for familier som leter etter et sted å bo, og for flyktninger som er
fordrevet fra sine hjem, Gud, vi ber
8. For alle syke og de som tar seg av dem, Gud, vi ber
9. For familier og enslige, som trenger hjelp til å holde ut sammen eller alene, Gud, vi ber
10. For dem som snart skal dø – at du vil åpenbare ditt nærværs lys for dem, Gud, vi ber
11. Gi oss mot når vi lider nederlag, styrk oss i troen på deg, Gud, vi ber
12. For dem som arbeider for fredelig sameksistens og rettferdighet mellom forskjellige
raser, for dem som bygger vennskap mellom mennesker fra forskjellige kulturer, Gud, vi
ber
13. Om at vi må ta vare på ditt skaperverk og at våre politikere må ta klimatrusselen på
alvor, Gud, vi ber
14. Bevar oss fra fortvilelse og angst for fremtiden. La din kjærlighet i oss overvinne alt,
Gud, vi ber
15. Gi oss bønnens og lovsangens ånd, la oss alltid og alle steder takke deg, Gud, vi ber

3
Bøn for jorda
L: Herre takk for jorda og alt som bur på henne.
Hjelp oss å ta ansvar for skaparverket.
A: Hjelp oss å ta vare på det du har skapt.
L: La dyreslaga du har skapt få det dei treng for å leva.
La fuglane fly fritt under himmelen.
A: Hjelp oss å ta vare på alt du har skapt.
L: Hjelp oss å halda lufta rein,
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slik at komande generasjonar får luft nok å pusta i.
Hjelp oss å ta vare på drikkevatnet
slik at me og dei som ennå ikkje er fødde
trygt kan få drikka det vatnet me treng.
A: Hjelp oss å ta vare på alt du har skapt.
L: La havet haldast reint nok til at fiskane framleis kan symja der.
Hjelp oss å forvalta havet slik at det kan vera matkammer for komande slekter og,
Hjelp oss å forvalta jorda slik at ho kan gje mat nok til alle.
A: Hjelp oss å ta vare på alt du har skapt.
L: Hjelp oss å tala jorda si sak i ei verd der skaparverket er hardt pressa.
Hjelp oss å ta kloke valg og når det kostar oss mindre å velja feil.
Hjelp oss å ta vare på kvarandre og kjempa for rettferd for alle menneske
A: Hjelp oss å ta vare på alt du har skapt.
L: Skap i oss evne til omsorg og ansvar.
Gjer oss til glade tenarar som lengtar etter å få gjera din gode vilje.
A: Hjelp oss å ta vare på alt du har skapt.
Signa oss alle i Jesu namn.
Amen.
4
Helgemessebøn.
L: Gud, me takkar deg for livet,
for vårt eige liv
og for livet til alle me er glade i.
A: Gud, me takkar deg for livet.
L: Takk for sansar og kjensler.
Takk for evna til å sørgja
og for evna til å vera glade.
A: Gud, me takkar deg for livet.
L: Me takkar for liva til alle dei
som ikkje lenger er her.
Takk for alt det gode dei gav.
Hjelp oss å halda fast på gleda
over det gode me hadde saman.
A: Gud, me takkar deg for livet.
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L: Me takkar deg for dei som har gått føre oss
for martyrane og dei som gjennom sitt liv
viste komande slekter den gode vegen.
A: Gud, me takkar deg for livet.
L: Me takkar for alle dei
du har teke inn i lyset og det evige liv.
Hjelp oss å gleda oss i håpet
at me eingong skal møtast igjen
i ditt fulkomne rike.
A: Gud, me takkar deg for livet.
Lær oss å telja dagane våre,
så me kan få visdom i hjartet.

Forbønnselementer
Dette er kortere og lengre bønner som kan benyttes sammen med lokalt utformede forbønner

1
(Lengsel og gåter)
Se vår lengsel, Gud,
Vær nær hos alle
som strever med vonde gåter i sine liv.
Hjelp oss til å bære
hverandres byrder
og dele håp og tro.
2
(På flukt)
Du som selv var en flyktning i Egypt:
Vær nær hos alle jordens flyktninger og fordrevne.
Gi oss øyne som ser deg i dem,
hjerter som brenner for rettferdigheten
og hender som ervillige til å hjelpe.
Vis oss i dag hva vi skal gjøre.

3
(Opna oss for dine under)
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L: Herre, me bed deg.
Opna oss for dine under.
A: Opna oss for dine under.
L: Opna auga våre slik at me ser
dei ekte gledene
og korleis me kan dela dei med andre.
Opna øyra våre slik at me våger høyra.
Gje oss mot og vilje nok til å bera vidare
det du vil fortelja oss.
A: Opna oss for dine under.
L: Opna hjarta våre.
Så me ser og skjønar
kva du vil me skal gjera og kor du vil me skal vera.
A: i Jesu namn, amen.

4
(Frigjer oss til handling)
L: Opna oss for gleda, Gud,
for den gleda som ikkje kan kjøpast for pengar,
for den ubekymra gleda som ligg i å bare vera,
vera barn i ditt skaparverk.
A: Opna oss for gleda.
L: Opna oss for sorga Gud,
for den sorga som gjer at me kan kjenna med dei som lid,
for sorga over alt som ikkje vart som det skulle.
Gjev oss mot nok til å forandra på det me kan.
A: Opna oss for sorga .
L: Frigjer oss til handling Gud.
La oss sjå korleis me best kan tena deg,
korleis me best kan tena våre medmenneske,
og korleis me skal ta vare på ditt skaparverk.
A: Frigjer oss til handling Gud.
L: Me ber til deg i Jesu namn.
A: Amen

UTSENDELSE
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Korte utsendelsesord (1-4) kan eventuelt innledes med et bibelord, i tråd med dagens tekster/tema.
Noen eksempler:

Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs, men en Ånd som gir kraft, kjærlighet og
sindighet (2 Tim 1,7).
Gå i fred. Tjen livets Gud med glede.
Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus
(Fil 4,7).
Gå i fred.
Kristus sier: ” Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut
og bære frukt, frukt som varer.” (Joh 15,16)
Gå i fred. Tjen Herren med glede.
(Utsendelsord fra Vigslingsliturgien)
Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Salige er de
som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. (Matt 5,6 og 9)
Gå i fred. Tjen livets Gud.

Utsendelser
1
Gå i fred, i stolthet og glede,
i vissheten om at du er elsket,
i vissheten om at du alltid og på alle steder er del av Kristi kropp.
Gå i fred. Tjen livets Gud.
2
Når veien er tung, vil Kristus gå med deg.
Når veien er lang, vil Guds Ånd bære deg.
Når veien er farlig, vil Guds hender omslutte deg.
Som Guds elskede barn, gå i fred.
3
3 x 3 Bønneslag for oppbrudd, handling og håp
Det slås ett klokkeslag etter lesning av hver av disse 9 setingene

Vi går i Guds navn – med glede i sinn på vår vei ut i verden.
Vi går i Guds navn – med undring og fryd over skapningens rikdom.
Vi går i Guds navn – med sorg over smerten vi tilfører jorden.
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Vi går i Guds navn – med tro på at regnbuens pakt er vår grunnvoll.
Vi går i Guds navn – med bønn i vårt hjerte for alt som er truet.
Vi går i Guds navn – med lengsel: at bønnen må føre til handling.
Vi går i Guds navn – med lys som skal lyse i dypeste mørke.
Vi går i Guds navn – med sang som skal tolke hans skaperverks lovsang.
Vi går i Guds navn – med håp om forløsning og fremtid for jorden.

