Kveldsbønn basert på
INTRO-MESSE
Gudstjeneste
med forklaringer underveis i liturgien
Forberedelser

ML: Vi skal nå høre mange forskjellige stemmer. Men disse har ikke begynt med helt blanke ark. De
har jobbet med gamle ord fra kirkens historie, som vi fremdeles bruker i dag når vi feirer
gudstjeneste. Selv om gudstjenesten bygger på denne lange tradisjonen, er hver enkelt gudstjeneste
helt ny når den feires. Både ord og musikk er med på å understreke at
gudstjenesten skal romme hele livet. Gudstjenesten er også en oppstandelsesfest, hvor vi er samlet i
navnet til den oppstandne Jesus Kristus.
ML: Hver av oss opplever vår egen tro og tvil, og vi lever hvert vårt liv. Alt dette møtes i
gudstjenesten. Det gjelder uansett om det er få til stede, eller når det er mange forskjellige folk som
er kommet sammen, sånn som i dag. Her er vi sammen for Guds ansikt.
Jesus sier: «For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.»
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Hilsen

L: Nåde være med dere og fred
fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.

Samlingsbønn
Innledning til hva det er å be
ML: Vi ber mye i gudstjenesten, og når vi ber, snakker vi til Gud rett fra hjertet. En bønn kan være
noe vi lager selv, eller som er ferdig laget av andre. En bønn kan være ordløs, et sukk, eller et
spontant uttrykk for det som ligger oss på hjertet her og nå. Vi kan be sammen med mange eller helt
alene, vi kan be for andre, og andre kan be for oss. Enhver kan velge fritt det uttrykket som passer.
L: La oss be:
ML/A: Gud, vi er kommet sammen for ditt ansikt,
for å ta imot det du vil gi oss.
Lukk nå opp våre hjerter,
så vi kan fornyes i troen på deg.

Tekstlesning

Her kan enten søndagens tekst leses eller L2 for 21.søndag i treenighetstiden 1.Joh 3, 16-18

Forbønn for kirken og verden
ML/L: La oss be for jordens folk og nasjoner.
ML: Gud, vi ber for vår verden som du har skapt, og for dem som lever i krig og uro. Vær hos alle som
er rammet av terror, som er i fengsel eller lever i frykt. Vi ber for dem som merker klimaendringer på
kroppen. Grip inn, Gud. Og bruk oss som dine redskaper. Gud, vi ber.
Menighetssvar
ML/L: La oss be for vårt land og folk.
ML: Jesus, takk for at du ble en av oss. Vi ber i dag spesielt for skolen vår, for lærerne og alle de
andre som jobber der, og for oss som er elever. Vi ber om at alle må få gode venner og lære nyttige
ting. Hjelp oss til å ta godt imot de som kommer som flyktninger til landet vårt, slik at Norge blir et
godt sted for alle å bo. Gud, vi ber.
Menighetssvar
ML/L: La oss be for vår menighet og stedet hvor vi bor.
ML: Hellige ånd, takk at du har lovet å være nær oss. Vi ber i dag for alle konfirmantene. Velsign hver
og en av oss og familiene våre. Vi ber for alle som hører til i/på (stedsnavnet) og for menighetene
her. La det bli et sted det er lett å finne sin plass. Gud, vi ber.
Menighetssvar
Sammen med alle dine barn ber vi den bønn som din Sønn har lært oss:
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.

Velsignelse

L sier: Ta imot velsignelsen.
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. 

Utsendelse

ML: Gå i fred. Tjen Herren med glede.
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