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Venstre kolonne er høringsforslaget i 2012. Høyre kolonne er Kirkerådets forslag februar 2014.  

HØRINGSFORSLAGET REVIDERT FORSLAG 
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1. søndag i advent  
Nådige Gud,  

du som kommer oss i møte for å frelse oss, vi ber deg:  

åpne våre sinn for et nådens år,  

så knuste hjerter blir hele, undertrykte blir fri  

og veien blir ryddet for din Sønn, Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

1 

1. søndag i advent  
Nådige Gud,  

du som kommer oss i møte med frelse, vi ber deg:  

Gi oss et nådens år   

der knuste hjerter blir hele, undertrykte blir satt fri og vi 

kan lovsynge din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som 

med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud 

fra evighet til evighet.  

Amen. 

  

 

2  

2. søndag i advent  
Trofaste Gud,  

du som har lovet at du aldri vil svikte oss, vi ber deg:  

trøst våre engstelige hjerter  

så vi kan leve og dø i tillit til dine løfter,  

du som ved tidens ende skaper en ny himmel og en ny 

jord, ved Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

2 

2. søndag i advent  
Trofaste Gud,  

du som har lovet at du aldri vil svikte oss, vi ber deg:  

Styrk oss i troen på dine løfter, så vi kan leve og dø i 

håpet om en ny himmel og en ny jord, ved din Sønn 

Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige 

ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen.  
 

3  

3. søndag i advent  
Gud vårt håp,  

du som har gitt oss løftet om ditt rikes komme, vi ber 

deg:  

la livets kilder velle frem, trøst ditt folk  

og skap fred og rettferd blant oss, ved Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

3  

3. søndag i advent  
Gud, vårt håp 

du som sendte Johannes Døperen for å rydde vei for ditt 

rike, vi ber deg:  

La livets kilder velle frem, og skap fred og rettferd blant 

oss, ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg 

og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen.  
 

 

4  

4. søndag i advent  
Ydmyke Gud,  

du som steg ned til menneskene  

da Jesus ble født av Maria for å tjene oss, vi ber deg:  

lær oss hans sinnelag,  

så vi ikke søker vår egen ære og makt,  

men overgir oss til din kjærlighet og tjener deg og 

hverandre, ved Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

4 

4. søndag i advent 
Jesus Kristus, Guds Sønn,  

du som steg ned til vår jord  

og ble født av Maria for å tjene oss, vi ber deg:  

Gi oss ditt sinnelag, så vi ikke søker vårt eget,  

men tjener vår neste og overgir oss til din kjærlighet,  

du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder, 
én sann Gud fra evighet til evighet.  
Amen.   
 

 

 

5  

Julaften  

Hellige Gud,  

5  

Julaften  
Kjære Gud,  
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du som lot ditt himmelske lys skinne for gjeterne julenatt 

på Betlehemsmarken, vi ber deg:  

lys for oss i mørket, og led oss til det nyfødte barnet i 

stallen, vår frelser Jesus Kristus, som med deg og Den 

hellige ånd lever og råder, én sann Gud, fra evighet til 

evighet.  

Amen.  

 

du som sendte dine engler til Betlehemsmarkene 

julenatt, vi ber deg:  

Lys for oss i mørket og la oss som gjeterne finne veien 

til vår frelser Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen. 

6  

Julenatt/Ottesang  
Nådige Gud,  

du som overga din Sønn som et nyfødt barn til vår 

omsorg, vi ber deg:  

la oss som Maria og Josef ta imot Jesus og elske ham 

trofast,  

han som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

6  

Julenatt/Ottesang  
Nådige Gud,  

du som overga din Sønn som et nyfødt barn i 

menneskers hender, vi ber deg:  

La oss som Maria og Josef få ta imot Jesus og elske ham 

trofast, han som med deg og Den hellige ånd lever og 

råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

7  

Juledag  
Velsignet være du, Gud! Hos deg er livets kilde.  

Du som lot Ordet bli menneske og ta bolig iblant oss, vi 

ber deg:  

la oss som gjeterne ved Betlehem knele i undring og 

tilbe Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

7 

Juledag  
Underfulle Gud, vi takker og lovpriser deg, du som lot 

Ordet bli menneske og ta bolig iblant oss. Vi ber deg:  

Vis oss den herlighet som stråler fram i din enbårne 

Sønn, så vi med englene og hele din kirke kan juble over 

frelsen i Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den 

hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til 

evighet.  

Amen.  
 

8  

Stefanusdag / 2. juledag  
Hellige Gud,  

du som ble menneske for å bære verdens lidelse,  

vi takker deg for martyrene som ga livet for evangeliets 

skyld, og ber deg:  

gi din kirke mot til å forkynne ditt budskap til alle 

folkeslag,  

og styrk dem som blir forfulgt for sitt vitnesbyrd om 

Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

8 

Stefanusdag / 2. juledag  
Hellige Gud,  

vi takker deg for martyrene, som ga livet for evangeliets 

skyld, og ber deg:  

Styrk alle som blir forfulgt for sin tro.  

Lær oss å elske våre fiender og be for dem som forfølger 

oss, ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg 

og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra 

evighet til evighet.  

Amen.  

 

 

9  

Romjulssøndag  

Nådige Gud  

du som ble menneskebarn på flukt fra vold og 

grusomhet, vi ber deg:  

trøst alle dine barn som en barmhjertig mor,  

og la oss som Anna og Simeon i tempelet ta imot Jesus 

Kristus med glede og takk,  

han som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet. Amen. 

  

9 

Romjulssøndag  

Nådige Gud  

du som lot din Sønn bli et sårbart menneske, vi ber deg:  

Trøst oss som en barmhjertig mor,  

vern alle som er på flukt  

og la oss se friheten og frelsen i Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann 

Gud fra evighet til evighet.  

Amen. 

 

10  

Nyttårsaften  

Evige Gud,  

10  

Nyttårsaften  

Evige Gud,  
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du som holder tiden i din hånd, vi ber deg:  

bli hos oss når året skifter, og gi oss fremtid og håp  

så vi kan leve og dø i tillit til Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

du som holder tiden i din hånd, vi ber deg:  

Bli hos oss når året skifter.  

Gi oss fremtid og håp, så vi kan leve og dø i tillit til din 

Sønn Jesus Kristus, vår Herre, 

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

 

11  

Nyttårsdag / Jesu navnedag  
Barmhjertige Gud,  

du som gir frelse og fred i Jesu navn, vi ber deg:  

gå med oss inn i det nye året, og la din velsignelse lyse 

over oss.  

Gi oss tro så vi kan bekjenne ditt hellige navn i Jesus 

Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

11  

Nyttårsdag / Jesu navnedag  
Allmektige, evige Gud,  

du som gir frelse og fred i Jesu navn, vi ber deg:  

Gå med oss inn i det nye året, og la din velsignelse lyse 

over hele jorden. Gi kirken tro, så vi kan bekjenne Jesus 

Kristus som Herre,  

han som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

12  

Kristi åpenbaringsdag  
Lysets Gud,  

du som lot stjernen vise vei til Betlehem, vi ber deg:  

lys for oss på veien vi skal gå, og la alle folkeslag se din 

herlighet.  

La oss som vismennene juble av glede over frelsen i 

Jesus Kristus,  

han som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

12 

Kristi åpenbaringsdag  
Evige Gud, 

du som lot stjernen lede de vise menn til Betlehem, vi 

ber deg:  

Lys for oss på veien vi skal gå. 

La alle folkeslag se din herlighet, og hylle ham som kom 

med frelse, din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med 

deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra 

evighet til evighet.  

Amen.  

 

13  

2. s. i åpenbaringstiden  
Himmelens og jordens skaper,  

du som lot din elskede Sønn bli døpt for å bære våre 

synder, vi ber deg:  

gi oss den frelse du har åpenbart for verden gjennom 

Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

13 

2. s. i åpenbaringstiden  
Hellige Gud,  

du som lot din elskede Sønn bli døpt for å bære verdens 

synd, vi ber deg:  

Forny oss i vår dåp, så vi alltid følger etter Jesus Kristus, 

vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og 

råder, én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen.  
 

 

14  

3. s. i åpenbaringstiden  
Levende Gud,  

du som byr oss å drikke av livets kilde, vi ber deg:  

gjør oss tørste etter det du vil gi oss  

så vi tilber deg i ånd og sannhet ved Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen.   

 

14  

3. s. i åpenbaringstiden  
Gud, vår skaper,  

du som byr oss å drikke av livets kilde, vi ber deg:  

Gjør oss tørste etter det du vil gi oss,  

så vi tilber deg i ånd og sannhet ved din Sønn Jesus 

Kristus, vår Herre,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen.   
 

15  

4. s. i åpenbaringstiden  
Mektige Gud, frelser og frigjører,  

15 

4. s. i åpenbaringstiden  
Jesus Kristus, barmhjertige Herre,  
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du som kom for å løse de bundne og gjøre de blinde 

seende, vi ber deg:  

ha barmhjertighet med oss når vi roper til deg i vår nød,  

så vi kan sette vårt håp til deg og lovprise din godhet i 

Jesus Kristus, som med deg og Den hellige ånd lever og 

råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

du som lot blinde se og løste dem som var bundet av 

sykdom, vi ber deg:  

Hjelp oss når vi roper til deg i vår nød, så vi kan fryde 

oss over frelsen du gir, du som med din Far og Den 

hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen.  
 

16  

5. s. i åpenbaringstiden  
Jesus Kristus, vår Frelser,  

du som kan tilgi synder og berge alle hjelpeløse og 

redde, vi ber deg:  

hjelp oss når livet trues, så vi stoler på din makt,  

du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

16 

5. s. i åpenbaringstiden  
Jesus Kristus, vår Frelser,  

du som ser oss når vi er i nød og fare, vi ber deg:  

Hjelp oss når livet trues, så vi kan stole på din makt, 

du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen.  
 

17  

6. s. i åpenbaringstiden   
Gud, vår trøster,  

du som kan vende gråt til jubel og sorg til glede, vi ber 

deg:  

styrk vår tro, og la den vokse og modnes,  

så vi aldri vender oss bort fra det evige livs ord, Jesus 

Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

17  

6. s. i åpenbaringstiden   
Jesus Kristus, Guds Hellige,  

du som kan vende gråt til jubel og sorg til glede, vi ber 

deg:  

Gjør oss våkne,  

så vi søker ditt evige livs ord og aldri vender oss bort fra 

deg,   

du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder, 

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen.  
 

18  

Såmannssøndagen  
Livets Gud,  

du som har skapt verden og gitt oss din Sønn, det 

levende Ordet, vi ber deg:  

la oss ta imot Ordet  

så det kan vokse og modnes i oss  

til den dagen ditt rike fullendes ved Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

18  

Såmannssøndagen  
Livets Gud,  

du som i din nåde har sådd ordet ditt blant oss, vi ber 

deg:  

La oss få ta imot Ordet,  

så det kan vokse og modnes i oss   

til den dagen ditt rike blir fullendt ved din Sønn Jesus 

Kristus, vår Herre, 

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen.  
 

19  

Kristi forklarelsesdag  
Hellige Gud,  

du som åpenbarte din herlighet for disiplene, vi ber deg:  

lær oss å søke dypere i troens mysterier  

så vi kan se ditt ansikt gjennom Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen. 

 

19  

Kristi forklarelsesdag  
Hellige Gud,  

du som åpenbarte din herlighet i Jesus Kristus, vi ber 

deg:  

Hjelp oss å søke dypere i troens mysterier,  

så vi kan se deg i Jesu Kristi ansikt, han  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen. 
 

20  

Fastelavnssøndag  
Herre Jesus Kristus,  

20 

Fastelavnssøndag 

Herre Jesus Kristus, 
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du som overga deg selv til lidelse og død for å frelse oss, 

vi ber deg:  

gi oss mot til å følge deg på din vei mot korset,  

så vi kan dø med deg og oppstå til evig liv,  

du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

du som i kjærlighet overga deg selv til lidelse og død i 

vårt sted, vi ber deg:  

Vis oss den veien du gikk, så vi kan dø med deg og 

oppstå til det evige liv, 

du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder, 

én sann Gud fra evighet til evighet. 

Amen. 

 

   

21 

Askeonsdag  
Jesus Kristus, vår frigjører,  

du som kan sette oss fri fra synd og skyld, vi ber deg i 

denne fastetiden:  

lær oss å granske oss selv så vi vender om  

og lenker løses, hjemløse kommer i hus og sultne får 

brød,  

ved deg som med din Far og Den hellige ånd lever og 

råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

21 

Askeonsdag 

Barmhjertige Gud, 

du som kan sette oss fri fra synd og forgjengelighet, vi 

ber deg: 

Lær oss å holde faste slik du vil. 

Gjør oss utholdende i bønnen, trofaste i kjærligheten og 

helhjertet i kampen for rettferd. 

Gi verden håp ved Jesu Kristi kors, han som med deg og 

Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet 

til evighet. 

Amen. 

22  

1.søndag i fastetiden  
Jesus Kristus, Guds lam,  

du som valgte lidelsens vei mot kors og død, vi ber deg:  

vis oss veien du gikk,  

så vi ikke prøver å frelse oss selv, men tar imot frelsen 

som en gave fra deg,  

du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

22 

1.søndag i fastetiden 

Herre Jesus Kristus,  

du som holdt ut i alle fristelser og seiret i kampen mot 

den onde, vi ber deg: 

Lær oss i denne fastetiden å leve av ditt ord, så vi vender 

oss bort fra all ondskap og følger deg,  

du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder, 

én sann Gud fra evighet til evighet. 

Amen.     

 

 

23  

2. søndag i fastetiden  
Barmhjertige Gud,  

du som kan gi etter når vi kjemper med deg, vi ber deg:  

gi oss en levende tro  

så vi aldri vender oss bort fra deg,  

men kaller på din velsignelse når vi særlig trenger den, 

ved Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

23 

2.søndag i fastetiden 

Uransakelige Gud, 

du som ser vårt liv og våre kamper,  

vi ber deg: 

Gi oss en utholdende tro, 

så vi aldri slipper deg, 

men venter på din velsignelse, 

ved Jesus Kristus, vår Herre, 

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet. 

Amen. 

 

  

24  

3.søndag i fastetiden  
Allmektige Gud,  

du som tvinger ondskapen til å tie og gjør oss fri til å 

synge, vi ber deg:  

vern oss mot det onde  

så vi kan leve det nye livet i Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen. 

24 

3.søndag i fastetiden 

Allmektige Gud, 

du som overvinner ondskapen, vi ber deg: 

Vern oss mot det onde,  

og sett oss fri,  

så vi kan leve som lysets barn,  

ved din Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og 

Den hellige ånd lever og råder, 

én sann Gud fra evighet til evighet. 
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 Amen. 

 

25  

4. søndag i fastetiden  
Kjærlighetens Gud,  

du som lot din Sønn ofre seg selv for å sone vår skyld, vi 

ber deg:  

vend våre øyne mot ham når vi blir satt på prøve,  

og lid med oss i vår svakhet, ved Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

25 

4.søndag i fastetiden 

Kjærlighetens Gud, 

du som gav din Sønn til soning for våre synder, 

vi ber deg: 

Vend våre øyne mot ham når vi blir satt på prøve, 

og hjelp oss når vi er svake, ved Jesus Kristus, vår Herre, 

som med deg og Den hellige ånd lever og råder, 

én sann Gud fra evighet til evighet. 

Amen. 

 

26  

Maria budskapsdag  
Underets Gud,  

du som lot din Sønn bli unnfanget ved Den hellige ånd, 

vi ber deg:  

gjør oss modige som Maria  

så vi uten frykt kan gjøre din vilje i troskap og 

kjærlighet, ved Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

26 

Maria budskapsdag 

Underets Gud, du som lot din Sønn bli menneske, 

unnfanget ved Den hellige ånd, vi ber deg: 

Gi oss den tro som Maria hadde og gjør oss modige som 

henne, så vi kan gjøre din vilje i kjærlighet, og lovsynge 

deg, ved Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder, 

én sann Gud fra evighet til evighet. 

Amen. 

 

 

27  

Palmesøndag  
Jesus Kristus, ydmyke konge,  

du som kom til oss, fornedret og fattig, vi ber deg:  

forson oss med Gud og med hverandre.  

Lær oss å gi avkall på vårt eget og følge deg,  

du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen. 

27 

Palmesøndag 

Jesus Kristus, ydmyke konge,  

du som kom til oss, fornedret og fattig, vi ber deg:  

Forson oss med Gud og med hverandre.  

Lær oss å gi avkall på vårt eget og følge deg,  

du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen. 
 

 

28  

Skjærtorsdag  
Herre Jesus Kristus,  

i den natt da du ble forrådt, ga du oss deg selv å spise. Vi 

ber deg:  

dekk bordet for oss, og innby til måltid.  

Selv om vi sviker deg, la din kropp og ditt blod styrke 

oss gjennom brødet og vinen.  

La din kirke i himmelen og på jorden få del i ditt måltids 

dype hemmelighet,  

nå og alltid og i evighet.  

Amen.  

 

 

28 

Skjærtorsdag 

Herre Jesus Kristus, 

du som ga deg selv til soning for våre synder og innbyr 

oss til ditt hellige måltid, vi ber deg: 

Forén oss med deg i brødet og vinen.  

Vær oss nær selv når vi svikter, og la oss med hele din 

kirke samles hos deg i ditt fullendte rike,  

du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder, 

én sann Gud fra evighet og til evighet.    

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

28b 

Langfredag 

(I høringen var det ikke noen dagens bønn langfredag) 

28b 

Langfredag 

Evige, nådige Gud 
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du som sendte din Sønn for å lide og dø for vår skyld, 

vi ber deg: 

Åpne hjertene våre for korsets gåte.  

La Kristi kors bli tegnet på håp  

i en verden merket av lidelse og ondskap,  

ved Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den 

hellige ånd lever og råder, 

én sann Gud fra evighet til evighet. 

Amen. 

 

 

29  

Påskenatt/ottesang  
Evige Gud, livets opphav,  

du som i denne natt reiste Kristus opp av graven,  

vi lovpriser deg for din kjærlighet som er sterkere enn 

døden. Vi ber deg:  

lys for oss når natten er mørk og gi håp når vi fortviler.  

Vær hos oss i vår siste time med løftet om oppstandelse 

og evig liv,  

ved Jesus Kristus, som med deg og Den hellige ånd lever 

og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen. 

 

29 

Påskenatt/ottesang 

Evige Gud, livets opphav, 

du som i denne natt reiste Kristus opp av graven til det 

nye livet, vi lovpriser deg for din kjærlighet som er 

sterkere enn døden. 

Vi ber deg: 

Lys for oss når natten er mørk og styrk oss i dåpens 

nåde, 

ved din Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og 

Den hellige ånd lever og råder, 

én sann Gud fra evighet til evighet. 

Amen. 

 

 

30  

Påskedag  
Vi lovpriser deg, oppstandne Herre og Frelser,  

du som har brutt dødens lenker og knust djevelens makt. 

Vi ber deg:  

la oss som kvinnene ved graven vitne om din 

oppstandelse  

så vi forkynner det levende håp du har gitt oss,  

du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder, 

én sann Gud,  

fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

30 

Påskedag 

Jesus Kristus, oppstandne Herre og Frelser,   

vi takker og lovpriser deg,  

du som har brutt dødens lenker og knust djevelens makt. 

Vi ber deg: 

Fyll hjertene våre med glede, ved det levende håpet du 

har gitt oss, så vi som kvinnene ved graven kan vitne om 

din oppstandelse.   

du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder, 

én sann Gud fra evighet og til evighet. 

Amen. 

 

 

31  

2. påskedag  
Oppstandne Jesus,  

du som viste deg for mennesker som var blinde av sorg 

og ensomhet, vi ber deg:  

kall oss ved navn, bryt brødet og skjenk vinen  

så vi kan kjenne deg igjen og juble over at du lever og er 

midt iblant oss,  

du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

31 

2.påskedag 

Oppstandne Frelser, Jesus Kristus 

du som viste deg for mennesker som var blindet av sorg, 

vi ber deg: 

Kall oss ved navn, bryt brødet og skjenk vinen, 

så vi kan gjenkjenne deg og juble over at du lever og er 

midt iblant oss, 

du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet. 

Amen. 

 

 

 

 

32  

2. søndag i påsketiden  
Oppstandne Kristus,  

32 

2.søndag i påsketiden 

Oppstandne Frelser, Jesus Kristus, 
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du som rekker hendene mot oss når vi tviler,  

og holder måltid med oss når vi svikter, vi ber deg:  

gi oss tro når vi ikke forstår,  

så vi for din kjærlighets skyld kan tilgi vårt eget og 

andres svik,  

ved deg som med din Far og Den hellige ånd lever og 

råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet. Amen.  

 

du som rekker hendene mot oss når vi tviler, vi ber deg: 

Gi oss tro når vi ikke forstår,  

så vi kan leve i lyset av din oppstandelse og tilgi vårt 

eget og andres svik, 

du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder, 

én sann Gud fra evighet til evighet. 

Amen. 

 

 

33  

3. søndag i påsketiden  
Trofaste Gud, gode hyrde,  

du som kjenner veiene vi går, vi ber deg:  

let etter oss når vi går oss vill og vokt oss mot alle farer,  

så vi kan samles hos deg, ved Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

33 

3.søndag i påsketiden 

Jesus Kristus, gode hyrde, 

du som kjenner oss og fører oss på rettferdighets stier, vi 

ber deg: 

Vokt oss mot alle farer 

og let oss opp når vi går oss vill, 

så vi kan samles hos deg i ditt evige rike, 

du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder, 

én sann Gud fra evighet til evighet. 

Amen. 

 

34  

4. søndag i påsketiden  
Nådige Gud,  

du som har gjort i stand et rom for oss og lovet å aldri 

forlate oss, vi ber deg:  

lær oss å elske deg og hverandre  

så heller ikke vi forlater deg, men engang kan samles i 

ditt rike, ved Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen. 

 

34 

4.søndag i påsketiden 

Herre Jesus Kristus, 

du som er veien, sannheten og livet 

vi ber deg: 

Lær oss å elske hverandre som du har elsket oss, og 

styrk oss i håpet om at vi en dag skal samles hos deg i 

ditt rike,  

du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder, 

én sann Gud fra evighet til evighet. 

Amen.  

 

35 

5. søndag i påsketiden  
Livets Gud,  

du som har skapt oss til å leve i fellesskap med deg og 

vår neste, vi ber deg:  

åpne våre øyne  

så vi ser at vi er grener på samme tre og lemmer på 

samme kropp.  

Gjør oss til ett med deg i ditt måltid, ved Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.  

 

35 

5. søndag i påsketiden 

Livets Gud,   

du som ved din Sønn Jesus Kristus har opprettet ditt rike 

blant oss, vi ber deg: 

Bevar oss i din kjærlighet, så vi kan bære rik frukt, som 

grener på det samme vintreet, Jesus Kristus, han som 

med deg og Den hellige ånd lever og råder, 

én sann Gud fra evighet til evighet. 

Amen.  

 

 

36  

6. søndag i påsketiden  
Rettferdige Gud, himmelske Far,  

du som hører våre bønner, vi ber deg:  

lær oss å be  

så vi kan hvile i troen på din omsorg  

og legge alt fram for deg i Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen.  

36  

6. søndag i påsketiden  
Himmelske Far,  

du som hører våre bønner, vi ber deg:  

La viljen din skje på jorden. Hjelp oss å stole på din 

omsorg og legge alt fram for deg, så Kristus ved troen 

kan bo i våre hjerter, han som med deg og Den hellige 

ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen.  

37  

Kristi himmelfartsdag  
Herre Jesus Kristus,  

37 

Kristi himmelfartsdag  
Allmektige Gud, 
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du som har fått all makt i himmelen og på jorden, vi ber 

deg:  

ta med våre liv til Gud, og be for oss.  

La evangeliet forkynnes for alle folkeslag,  

inntil du kommer igjen og gjør alle ting nye,  

du som med Skaperen og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

du som har opphøyet din Sønn Jesus Kristus og satt ham 

ved din høyre hånd, vi ber deg:  

Gi oss din Ånd, så vi kan forkynne evangeliet for alle 

folkeslag, inntil Kristus kommer igjen og gjør alle ting 

nye,  

han som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen.  
 

38  

Søndag før pinse  
Barmhjertige Gud,  

du som har lovt å være med oss alle dager, vi ber deg:  

send oss din Ånd til trøst og veiledning, 

så vi kan lære å kjenne sannheten  

og bygge din kirke på evangeliet om Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen. 

 

 

38  

Søndag før pinse  
Hellige, underfulle Gud, 

du som ikke viste din makt i stormen, men i lyden av 

stillhet, vi ber deg: 

Send oss din Ånd, så vi kan lære sannheten å kjenne. 

La oss som Maria og apostlene få holde trofast sammen i 

bønn, ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, 

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen. 

 

39  

Pinseaften  
Løftenes Gud,  

send oss din Ånd og rør ved våre hjerter  

så din kirke kan fornyes i tro, håp og kjærlighet, ved 

Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

39 

Pinseaften  
Hellige Ånd, 

kom og rør ved våre hjerter,  

så din kirke kan fornyes i tro, håp og kjærlighet, ved 

Jesus Kristus, vår Herre,  

som med deg og Faderen lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet. 

Amen.  

 

40  

Pinsedag  
Hellige Ånd, vår talsmann,  

du som tente ilden i dine disipler og ga dem visdom og 

styrke, vi ber deg:  

hold kjærligheten brennende og troen levende i oss  

så din kirke kan forkynne evangeliet om Jesus Kristus.  

Treenige Gud, Fader, Sønn og hellige Ånd,  

deg være ære i evighet.  

Amen.  

 

40  

Pinsedag  
Hellige Ånd, vår livgiver, 

vi takker og lovpriser deg, du som kom med din ild over 

disiplene pinsedag og ga dem visdom og kraft. Vi ber 

deg:  

Hold troen og kjærligheten brennende blant oss,  

så vi frimodig forkynner evangeliet om Jesus Kristus, 

vår Herre,  

som med deg og Faderen lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen.  

  

41  

2. pinsedag  
Hellige Gud,  

du som øste ut din Ånd over menneskene, vi ber deg:  

led oss til Jesus Kristus, kilden med det levende vannet,  

så vi kan slukke vår tørst og stille vår uro.  

Treenige Gud,  

deg være ære i evighet.  

Amen.  

 

41 

2. pinsedag 

Hellige Gud, 

du som ikke gjør forskjell på folk, men øser ut din Ånd 

over alle folkeslag, vi ber deg: 

Vis oss hva sann gudsfrykt er, og led oss til Jesus 

Kristus, kilden med det levende vannet, han som med 

deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra 

evighet til evighet. Amen. 

 

42  

Treenighetssøndag  
Velsignet være du, treenige Gud!  

Vår Skaper, Frelser og Livgiver, vi ber deg:  

42  

Treenighetssøndag  
Treenige Gud,  

du vår skaper, frelser og livgiver, vi ber deg:  
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opplys vår forstand, omskap våre hjerter, og gi oss en 

levende tro  

så din kirke kan forkynne det sanne evangelium  

i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.  

Amen.  

 

opplys vår forstand, forny våre hjerter og gi oss en 

levende tro,  

så din kirke forkynner Kristi evangelium, du som lever 

og råder, én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen.  

43  

2. søndag i treenighetstiden  
Livets Gud,  

du som har skapt oss til fellesskap med deg og vår neste  

og født oss på ny ved vann og Ånd i den hellige dåp, vi 

ber deg:  

led oss så vi kan tjene Jesus som hans disipler,  

han som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen. 

 

43  

2. søndag i treenighetstiden  
Livgivende Gud,  

du som har skapt oss til fellesskap med deg og født oss 

på ny ved vann og Ånd, vi ber deg:  

Bevar oss i dåpens nåde så vi kan leve som Jesu disipler,  

han som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen. 
 

44  

3. søndag i treenighetstiden  
Evige Gud, gledens kilde,  

du som ba oss å gå ut i gater og veikryss og innby til 

fest, vi ber deg:  

forén oss ved ditt bord  

så vi styrkes på veien mot ditt himmelske gjestebud hos 

Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

44  

3. søndag i treenighetstiden  
Evige Gud, all gledes kilde,  

du som ba oss å gå ut og innby til din store fest, vi ber 

deg:  

Forén oss ved ditt nattverdbord så vi styrkes på veien 

mot det himmelske gjestebud, ved din Sønn Jesus 

Kristus, vår Herre, 

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen.  
 

45 

4. søndag i treenighetstiden  
Ydmyke Herre,  

du som valgte fattigdom og fornedrelse, vi ber deg:  

la oss ikke søke verdens rikdom og glans så vi mister oss 

selv,  

men finner vårt menneskeverd gjennom din kjærlighet 

og nåde i Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

45 

4. søndag i treenighetstiden  
Ydmyke Herre, Jesus Kristus,  

du som valgte fattigdom og fornedrelse, vi ber deg:  

Led oss inn på kjærlighetens vei, så vi ikke søker 

verdens rikdom, men tar vårt kors opp og følger deg, du 

som med din Far og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen.  
 

46  

5. søndag i treenighetstiden  
Profetenes Gud,  

du som sendte dine vitner for å forkynne din vilje, vi ber 

deg:  

la kirken være sannhetens stemme i verden.  

Vern oss mot falske røster og forførende ord  

så vi kan hvile i troen på Guds nåde og kjærlighet, ved 

Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen. 

 

46  

5. søndag i treenighetstiden  
Gud, du som sendte profetene til å vitne og forkynne din 

vilje, vi ber deg:  

La kirken være sannhetens stemme i verden.  

Vern oss mot falske røster og forførende ord,  

så vi kan stå fast i troen på din nåde, ved Jesus Kristus, 

vår Herre,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen. 

 

 

 

47  

6. søndag i treenighetstiden (Aposteldagen)  
Hellige Gud,  

47  

6. søndag i treenighetstiden (Aposteldagen) 
Hellige Gud,  
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du som kalte ufullkomne mennesker til å være dine 

apostler, vi ber deg:  

kall jordens barn og unge, kvinner og menn til å være 

dine vitner. La vår uro og tvil, vår tro og glede, være 

byggesteiner i din kirke, så vi sammen kan bekjenne at 

Jesus Kristus er kirkens grunnvoll, han som med deg og 

Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet 

til evighet.  

Amen.  

du som kalte ufullkomne mennesker til å være apostler, 

vi ber deg:  

Kall oss til å være dine vitner i verden. Utrust kvinner og 

menn, barn og gamle, så vi kan være levende steiner i 

din kirke, bygget på den sanne grunnvollen, Jesus 

Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd 

lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen.  

48  

7.søndag i treenighetstiden  
Evige Gud, du er en Gud som alltid ser oss.  

Vi ber deg:  

let etter oss når vi skjuler oss for mennesker og for deg  

så vi får mot til å leve synlig for ditt nådige blikk, ved 

Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen. 

 

48  

7.søndag i treenighetstiden  
Evige Gud,  

du som alltid ser oss, vi ber deg:  

Rop på oss når vi vil skjule oss for mennesker og for 

deg,  

så vi får mot til å leve synlig for ditt nådige blikk, ved 

din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den 

hellige ånd lever og råder, én sann Gud, fra evighet til 

evighet.  

Amen. 
  

49  

8. søndag i treenighetstiden  
Nådige Gud,  

du som ikke vil ha vårt offer, men vår kjærlighet, vi ber 

deg:  

la oss elske deg og hverandre av hele vårt hjerte  

så vi gir av vårt eget til beste for våre medmennesker,  

ved det eneste sanne offer Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

49  

8. søndag i treenighetstiden  
Nådige Gud,  

du som har gitt oss budet om å elske deg og vår neste, vi 

ber deg:  

Gjør oss gavmilde, så vi ikke samler skatter for oss selv, 

men deler dine gaver med vår neste, ved din Sønn Jesus 

Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd 

lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen.  
 

50  

9. søndag i treenighetstiden  
Barmhjertige Gud,  

du som dømmer oss med kjærlighet, vi ber deg:  

fri oss fra vår egen dom over oss selv og andre  

så vi overlater dommen til deg alene, ved Jesus Kristus,  

han som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

50  

9. søndag i treenighetstiden  
Barmhjertige Gud,  

du som gir den svake oppreisning og dømmer med 

rettferd og kjærlighet, vi ber deg:  

Fri oss så vi ikke dømmer oss selv og andre, men 

overlater dommen til deg alene, ved din Sønn Jesus 

Kristus, vår Herre, 

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen. 

51  

10. søndag i treenighetstiden  
Gode Gud,  

du som kaller oss til omvendelse, vi ber deg:  

slett vår skyld, og lær oss å tilgi hverandre.  

Hold oss fast i dåpens nåde  

så vi daglig vender oss mot din kjærlighet, ved Jesus 

Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen.  

51  

10. søndag i treenighetstiden  
Nådige Gud,  

du som kaller oss til omvendelse, vi ber deg:  

Ta bort vår skyld, og lær oss å tilgi hverandre.  

Fri oss fra ubarmhjertighet og hardhet, så vi  

daglig åpner oss for din kjærlighet i Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen. 
 

52  

11. søndag i treenighetstiden  
Gud, vår frigjører  

52  

11. søndag i treenighetstiden  
Gud, vår frigjører,  
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du som løser oss fra syndens og dødens makt, vi ber deg:  

fri oss fra vår trass og egenrådighet  

så vi gir slipp på vårt selvbedrag  

og overgir oss til den frihet og frelse du gir oss i Jesus 

Kristus,  

han som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen.  

du som løser oss fra syndens og dødens makt, vi ber deg:  

Fri oss fra egenrådighet,  

så vi overgir oss til friheten i din Sønn Jesus Kristus, vår 

Herre,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen.  
 

53  

12. søndag i treenighetstiden  
Løftenes Gud,  

du som sendte din Sønn for å frelse oss fra ondskapen og 

døden, vi ber deg:  

fri oss fra våre bekymringer og lær oss å leve i tillit til 

din omsorg  

så vi ikke søker verdens rikdom, men mottar alt av nåde 

fra Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen. 

53 

12.søndag i treenighetstiden 

Trofaste Gud, 

du som aldri kan glemme dine barn, men vet hva vi 

trenger, vi ber deg:  

Fri oss fra våre bekymringer og lær oss å leve i tillit til 

din omsorg, 

så vi søker ditt rike, ved Jesus Kristus, vår Herre,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen. 

 

54  

13. søndag i treenighetstiden  
Rettferdige Gud,  

du som har gitt oss alt vi har og kalt oss til å leve etter 

din vilje, vi ber deg:  

gi oss visdom og mot til å forvalte livet,  

så vi kan bære frukt til din ære, ved Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen. 

54  

13. søndag i treenighetstiden  
Rettferdige Gud,  

du som har gitt oss alt vi har og kaller oss til å leve til 

din ære, vi ber deg:  

Gi oss visdom og mot til å forvalte det vi har fått av deg,  

så vårt liv kan bære frukt som varer, ved din Sønn Jesus 

Kristus, vår Herre, 

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen. 

 

55  

14. søndag i treenighetstiden/Vingårdssøndagen  
Livets Gud, kirkens Herre,  

du som har kalt oss til å være arbeidere i din vingård, vi 

ber deg:  

la oss ikke arbeide for vår egen fortjeneste,  

men tjene deg i glede og bygge din kirke, ved Jesus 

Kristus  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

55  

14. søndag i treenighetstiden/Vingårdssøndagen  
Livets Gud, kirkens Herre, 

du som har kalt oss til å være arbeidere i din vingård, vi 

ber deg:  

Bygg din kirke og styrk oss i tjenesten, så vi arbeider for 

deg og vår neste med glede, ved din Sønn Jesus Kristus,  

vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og 

råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen. 

  

56  

15. søndag i treenighetstiden  
Trofaste Gud,  

du som bærer oss på dine vinger og verner oss mot det 

onde, vi ber deg:  

gi oss vilje til å søke deg og holde dine bud  

så vår kjærlighet blir rik på innsikt, ved Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

56  

15. søndag i treenighetstiden  
Trofaste Gud, 

du som elsker oss som en kjærlig mor og far,  

vi ber deg: 

Lær oss å lytte til dine ord,  

så vi blir rike på innsikt og kjærlighet, ved din Sønn 

Jesus Kristus, vår Herre, 

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen. 

57  

16. søndag i treenighetstiden  
Visdommens Gud,  

57  

16. søndag i treenighetstiden  
All godhets Gud,  
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du som hører våre klagerop, vi ber deg:  

gi oss visdom og trøst i alle våre lidelser  

så vi kan finne styrke i ditt løfte om forløsning, ved 

Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen. 

 

du som hører våre klagerop, vi ber deg:  

Trøst oss i lidelse og trengsel,  

så vi finner styrke i løftet om at du vil gjøre alle ting nye, 

ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, 

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen. 

58  

17. søndag i treenighetstiden (Høstens 

oppstandelsessøndag)  
Evige Gud, vår skaper,  

du som reiste Jesus opp fra graven, vi ber deg:  

frigjør ditt skaperverk ved din livgivende Ånd,  

og gi din kirke kraft til å tale livets ord i dødens verden,  

ved ham som er oppstandelsen og livet, Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

58  

17. søndag i treenighetstiden (Høstens 

oppstandelsessøndag)  
Evige Gud, vår skaper,  

du som reiste Jesus opp fra graven, vi ber deg:  

Gi din kirke kraft til å tale livets ord i dødens verden,  

så alle kan sette sitt håp til ham som er oppstandelsen og 

livet, Jesus Kristus, vår Herre,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen.  
   

59  

18. søndag i treenighetstiden  
Gud vår trøster,  

du som hører vårt sukk og vår klage  

og sendte din Sønn for å gi oss liv og frelse, vi ber deg:  

lid med oss og ta våre sykdommer og plager  

så vi kan leve i forventning om den dagen du gjør alle 

ting nye, ved Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

59  

18. søndag i treenighetstiden  
Gud vår trøster,  

du som har makt til å reise opp syke og gi oss ny kraft og 

styrke, vi ber deg: 

Lid med oss i våre sykdommer og plager, og forny oss 

ved din Hellige ånd,  

så vi kan leve i forventning om den dagen du gjør alle 

ting nye, ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen   

60  

19. søndag i treenighetstiden  
Hellige Gud, vår frigjører,  

du som har skrevet din vilje i våre hjerter, vi ber deg:  

Frels oss så vi ikke blir slaver under syndens og dødens 

lov,  

men tar imot den rettferdighet du gir oss i Jesus Kristus,  

han som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen.  

60  

19. søndag i treenighetstiden  
Hellige Gud,  

du som har skrevet din vilje i alle menneskers hjerte, vi 

ber deg:  

Gjør oss faste i troen på deg, så vi hver dag tar imot den 

rettferdighet du gir oss i din Sønn Jesus Kristus, vår 

Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, 

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen. 

61  

20. søndag i treenighetstiden  
Evige Gud, kjærlighetens kilde,  

du som har skapt oss mennesker til glede og hjelp for 

hverandre, vi ber deg:  

velsign våre ekteskap, våre familier og fellesskap.  

Styrk kjærligheten mellom oss  

så barn og unge, voksne og gamle,  

kan kjenne seg elsket av hverandre og av deg, ved Jesus 

Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen.  

61  

20. søndag i treenighetstiden  
Evige Gud, kjærlighetens kilde,  

du som har skapt oss til å leve i fellesskap med deg og 

med hverandre, vi ber deg: 

Bygg våre hjem i fred og velsign alle ekteskap, familier 

og fellesskap. Fyll oss med din kjærlighet så vi kan tjene 

deg i glede, ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som 

med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud 

fra evighet til evighet.  

Amen.  

62  

21. søndag i treenighetstiden  
Rettferdige Gud,  

62  

21. søndag i treenighetstiden  
Rettferdige Gud,  
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du som har åpenbart din gode vilje for verden, vi ber 

deg:  

gi vårt samfunn ledere som søker rettferd og fred. La oss 

leve sammen i kjærlighet  

så vi har omsorg for vår neste og tar vare på ditt 

skaperverk, ved Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

du som har skapt verden og åpenbart din gode vilje for 

oss, vi ber deg:  

Fri oss fra uforstand og grådighet, så vi tar vare på ditt 

skaperverk og deler jordens rikdom med dem som lider 

nød, ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, 

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen.  
 

 

63  

22. søndag i treenighetstiden  
Gud vår Skaper,  

du som skapte verden ved ditt ord, vi ber deg:  

lær oss å elske deg og vår neste som oss selv,  

så vi ikke spotter deg og forbanner mennesker som du 

har skapt,  

men i ord og handling taler sannhet og kjærlighet, ved 

Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet. Amen.  

 

63  

22. søndag i treenighetstiden  
Hellige Gud, livets kilde,  

du som har skapt verden ved ditt ord, vi ber deg:  

Lær oss å leve som lysets barn,  

så vi ikke krenker deg eller vår neste,  

men viser barmhjertighet i ord og handling, ved din 

Sønn Jesus Kristus, vår Herre,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen.  
 

64  

23. søndag i treenighetstiden  
Hellige Gud,  

du som alltid våker over oss, vi ber deg:  

vekk oss opp fra vår sløvhet  

så også vi kan våke og vente med lengsel på den dagen 

du kommer igjen i herlighet  

for å forløse oss i dommen, ved Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen.  

64  

23. søndag i treenighetstiden  
Hellige Gud,  

du som alltid våker over oss, vi ber deg:  

Vekk oss opp, vi som ofte er likegyldige,  

så vi kan være forberedt, og vente på den dagen Jesus 

Kristus kommer igjen i herlighet for å dømme levende 

og døde, han som med deg og Den hellige ånd lever og 

råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen 

 

 

 

65  

Domssøndag/ Kristi kongedag  
Allmektige Gud, vår dommer og frelser,  

du som reiser oss fra graven og kaller oss til oppgjør på 

den siste dag, vi ber deg:  

tilgi oss vår synd og døm oss med rettferd og 

barmhjertighet  

så ditt skaperverk kan frigjøres  

og alle mennesker kan komme inn til festen og gleden i 

ditt rike,  

ved vår frelser Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen. 

 

65  

Domssøndag/ Kristi kongedag  
Hellige Gud,   

du som bor i det høye og hellige og hos den som er knust 

og nedbøyd i ånden, vi ber deg:  

Gjør oss våkne så vi gjenkjenner deg i alle som lider. 

Se i nåde til oss på dommens dag.  

så vi kan komme inn til festen og gleden i ditt rike,  

ved vår frelser Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

66  

Lysmesse  
Evige Gud,  

66  

Lysmesse  
Evige Gud,  
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du som sendte din Sønn som lys til verden, vi ber deg:  

la oss ikke gå alene i mørket, men leve i lyset fra Jesus 

Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

du som skapte lyset og sendte din Sønn som et lys for 

verden, vi ber deg:  

La oss ikke vandre i mørket, men få leve i lyset fra Jesus 

Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

67  

Kyndelsmesse (2. februar)  
Himmelens og jordens Gud,  

du som sendte oss din Sønn som et lys til åpenbaring for 

alle folkeslag, vi ber deg:  

gjør oss ydmyke for det liv som du har gitt oss å forvalte,  

så vi som Hanna og Maria overgir alt levende til deg  

og lever våre liv i lyset fra Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

67  

Kyndelsmesse (2. februar)  
Evige Gud,  

du som skapte lyset og sendte din Sønn som et lys for 

verden, vi ber deg:  

Åpne våre øyne for din frelse, så vi som Hanna og Maria 

kan takke og lovprise deg ved Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen. 

 

68  

Samefolkets dag (6. februar)  
Rettferdige Gud,  

du som har utvalgt alle jordens folk til dine folk, vi ber 

deg: la oss alle glede oss over vår arv og våre forfedres 

land.  

Bevar og led samefolket, og gi alle jordens små og store 

folk et verdig liv i rettferd og fred.  

Treenige Gud, deg være ære i evighet.  

Amen.  

 

68  

Samefolkets dag (6. februar) 
Gud, himmelens og jordens skaper,  

du som har kalt jordens folk til å være ett i Kristus:  

Takk at vi alle kan glede oss over vår arv og våre 

forfedres land. 

Bevar og led samefolket, og gi alle jordens folk et verdig 

liv i rettferd og fred, ved Jesus Kristus, som med deg og 

Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet 

til evighet. 

Amen.  
 

 

 

69  

1.mai  
Rettferdige Gud,  

du som ba oss om å forvalte jorden og å elske hverandre, 

vi ber deg:  

gi oss vilje til å dele dine gaver mellom oss, og vern oss 

mot vår grådighet så vi ikke ødelegger ditt skaperverk.  

La vårt arbeid bli til velsignelse for oss selv og andre,  

så vi sammen kan bygge et samfunn i rettferd og fred,  

ved Jesus Kristus, som med deg og Den hellige ånd lever 

og råder,  

én sann Gud, fra evighet og til evighet.  

Amen. 

69  

1.mai  
Rettferdige Gud,  

du som har kalt oss til å forvalte jorden og elske 

hverandre, vi ber deg:  

Gi oss vilje til å dele dine gaver rett.   

La arbeidet vårt bli til velsignelse for alle mennesker,  

så vi sammen kan bygge et samfunn i rettferd, solidaritet 

og fred, ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet og til evighet.  

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70  

17. mai  
Nådige Gud  

70  

17. mai  
Nådige Gud,  
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du som ga oss landet vi bor i og lot evangeliet nå vårt 

folk,  

vi ber deg:  

La ditt navn være hellig blant oss.  

Våk over vårt land og vern oss mot hovmod og forfall.  

Bevar vår konge, hans hus og alle våre ledere.  

Gi alle jordens folk et verdig liv i frihet og fred  

og lær oss å være gjestfrie mot fremmede,  

ved Jesus Kristus, som med deg og Den hellige ånd lever 

og råder, én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen. 

takk for landet vi bor i, for vår grunnlov og vår frihet. Vi 

ber deg:  

La ditt navn være hellig blant oss. Våk over landet vårt, 

vern oss mot hovmod og lær oss å være gjestfrie. Gi alle 

jordens folk og nasjoner et verdig liv i frihet og fred, ved 

din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den 

hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til 

evighet.  

Amen. 

 

 

71  

St. Hansdagen/Jonsok  
Gud, vår skaper,  

du som sendte døperen Johannes for å rydde vei for din 

Sønn, vi ber deg:  

gi oss ærefrykt for naturens skjønnhet,  

og la oss ta imot ditt evangelium om nåde og sannhet  

så vi forkynner det til jordens ender, ved Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

71  

St. Hansdagen/Jonsok  
Gud, vår skaper,  

du som sendte Johannes døperen for å rydde vei for din 

Sønn, vi ber deg:  

La oss få ta imot ditt evangelium om nåde og sannhet,  

så vi forkynner det for alle folkeslag, ved Jesus Kristus,  

vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og 

råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen.  
 

72  

Olsok  
Nådige Gud,  

du som sendte dine budbringere for å bygge din kirke i 

Norge, vi takker deg for at du kan bruke ufullkomne 

mennesker til å forkynne ditt ord.  

Vi ber deg: Lær oss å forvalte evangeliet så vi kan møte 

mennesker av annen tro med kjærlighet.  

Skap tillit der det er frykt, og fred der det er strid, ved 

Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

72  

Olsok  
Nådige Gud,  

du som sendte dine budbringere for å bygge kirken i 

Norge.  

Takk for at du kan bruke ufullkomne mennesker til å 

forkynne ditt ord.  

Vi ber deg: Lær oss å forvalte evangeliet med troskap, 

og hjelp oss å møte mennesker av en annen tro med 

kjærlighet og respekt, ved din Sønn Jesus Kristus, vår 

Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, 

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

 

 

 

73  

Mikkelsmesse  
Hærskarenes Gud,  

du som sendte englene som dine budbringere for å 

forkynne din vilje, vi ber deg:  

åpne våre ører, og gi oss visdom til å lytte,  

så vi vernes mot det onde  

og tar imot budskapet om frelse og fred, ved Jesus 

Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen. 

 

73  

Mikkelsmesse  
Evige Gud, himmelens og jordens Herre, 

du som har engler og mennesker i din tjeneste, vi takker 

deg fordi du sender dine budbærere for å vokte og verne 

oss mot ondskapens makter.  

Vi ber deg: Gi oss å stride troens gode strid, så vi etter 

dette liv får del i englenes lovsang i himmelen,  

ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, 

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen. 
 

  

 

74  

Høsttakkefest  
Gud vår skaper,  

74  

Høsttakkefest 
Gud vår skaper,  
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du som lar jorden bære fram grøde og gir oss alt vi 

trenger for å leve, vi ber deg:  

minn oss daglig om at livet og alt levende tilhører deg,  

så vi kan ta imot dine gaver i takknemlighet  

og dele rettferdig med dem som lider nød, ved Jesus 

Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

vi takker deg som lar jorden bære fram grøde og gir oss 

alt vi trenger.   

Vi ber deg:  

Minn oss daglig om at alt som er skapt tilhører deg,  

så vi tar imot dine gaver i takknemlighet  

og deler med dem som lider nød, ved din Sønn Jesus 

Kristus, vår Herre, 

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen.  

75  

Bots og bønnedag  
Tålmodige Gud,  

du som har skapt oss i ditt bilde  

og former oss på nytt med din skaperhånd når vi bryter 

dine bud, vi ber deg:  

form oss stadig i ditt bilde og tilgi oss vår synd,  

så vi kan leve etter din gode vilje, ved Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

75  

Bots- og bønnedag  
Nådige Gud,  

du som har skapt oss i ditt bilde og former oss på nytt 

med din skaperhånd, vi ber deg:  

Tilgi oss syndene våre og forny ditt bilde i oss så vi 

vender om til deg og lever etter din gode vilje, ved din 

Sønn Jesus Kristus, vår Herre, 

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen.  
 

 

76  

Reformasjonsdagen  
Trofaste Gud,  

du som sendte evangeliet til frelse for oss, vi ber deg:  

skap en levende tro i oss og forny din kirke  

så vi kan forkynne nåde og sannhet  

for alle mennesker, til alle tider og på alle steder,  

til den dagen da ditt rike fullendes ved Jesus Kristus, vår 

frelser,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

76  

Reformasjonsdagen  
Trofaste Gud,  

du som sendte oss evangeliet til frelse, vi ber deg:  

Skap en levende tro i oss og gjør din kirke ny.  

La din nåde og sannhet bli forkynt for alle mennesker, 

inntil ditt rike blir fullendt ved Jesus Kristus, vår frelser,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

 

 

 

 

77  

Allehelgensdag  
Allmektige, evige Gud,  

vi takker deg for alle dem som har kjempet den gode 

strid og bevart troen. Vi ber deg:  

Gi oss din Ånd og kraft, så vi kan leve og dø i deg og 

følge etter dem som har gått foran oss, ved Jesus Kristus, 

som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann 

Gud, fra evighet til evighet.  

Amen. 

 

77  

Allehelgensdag  
Allmektige, evige Gud,  

vi takker deg for alle dem som har kjempet den gode 

strid og bevart troen. Vi ber deg:  

Gi oss din Ånd og kraft, så vi kan leve og dø i deg og 

følge etter dem som har gått foran oss, ved din Sønn 

Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige 

ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

78  

Minnedag  
Evige Gud, vår tilflukt i sorg og savn,  

78  

Minnedag  
Evige Gud,  
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du som ikke glemmer en eneste av oss,  

vi minnes de døde og overgir dem til deg. Vi ber deg:  

trøst oss i vår nød, og gi oss håp og tro når vi mister våre 

kjære, så vi kan gå framtiden i møte i visshet om at vi 

ikke går alene,  

men sammen med Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

 

du som er vårt håp og vår tilflukt, vi ber deg:  

Trøst oss i sorgen og savnet etter våre kjære, og styrk oss 

i troen, så vi i liv og død kan håpe på deg, ved din Sønn 

Jesus Kristus, vår Herre, 

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen.  
 

79  

For skaperverket  
Evige Gud,  

du som skapte himmelen og jorden og alt som lever, vi 

ber deg:  

gi oss glede over ditt skaperverk, og åpne våre øyne for 

livets under  

så vi ikke utarmer naturen, men tar vare på dine gaver i 

takknemlighet  

og deler dem rettferdig, ved Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

 

79  

For skaperverket  
Evige Gud,  

du som skapte himmelen og jorden og alt som lever, vi 

ber deg:  

gi oss glede over ditt skaperverk, og åpne våre øyne for 

livets under  

så vi ikke utarmer naturen, men med takk tar vare på 

dine gaver og deler dem rettferdig, ved din Sønn Jesus 

Kristus, vår Herre, 

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen.  
 

80  

For kristen enhet  
Gud, vår skaper,  

du som har grunnlagt din kirke på jorden, vi ber deg:  

forén oss i din sannhet, og la oss i kjærlighet til deg og 

hverandre samles ved ditt bord og bekjenne én dåp, én 

tro og én Herre, ved Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

 

 

 

80  

For kristen enhet  
Gud, vår skaper og forløser,   

du som har grunnlagt din kirke på jorden, vi ber deg:  

forén oss i din sannhet, og gjør kjærligheten brennende 

mellom oss,  

så vi enig og samstemt kan bekjenne at Jesus Kristus er 

Herre,  

han som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én 

sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

81  

For rettferdighet og fred  
Gud, vår tilflukt,  

du som har skapt alle mennesker i ditt bilde og gitt oss 

jorden i gave, vi ber deg:  

tilgi oss at vi skader hverandre i konflikter og krig  

og ikke deler dine gaver rettferdig.  

La oss se deg i vår nestes ansikt  

så vi kan leve fredelig sammen, ved Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen. 

 

 

 

81  

For rettferdighet og fred 
Gud, vår tilflukt,  

du som har skapt alle mennesker i ditt bilde, vi ber deg:  

Vern oss mot vold og undertrykkelse, og la oss ikke selv 

bli årsak til urett og strid. La rettferdighet få råde blant 

oss, og gi oss din fred, ved Jesus Kristus, vår Herre, 

som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann 

Gud, fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

82  

For forfulgte  
Gud, vårt vern i trengsler,  

82  

For forfulgte  
Gud, vårt vern i trengsler,  
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du som trøster alle forfulgte, vi ber deg:  

se til din lidende kirke og åpne våre øyne og ører  

så vi selv ikke bidrar til at noen forfølges for sin tro og 

samvittighets skyld,  

men møter alle som tvinges på flukt med omsorg og 

gjestfrihet, ved Jesus Kristus,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud, fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

du som er nær alle forfulgte, vi ber deg:  

Se til din lidende kirke. Åpne våre øyne så vi ikke selv 

blir årsak til at noen må lide for sin tros skyld.  

Lær oss å møte med omsorg alle som tvinges på flukt, 

ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre,  

som med deg og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen.  

 

 


