
HVERDAGS-
BØNN



Hverdagsbønn i Oslo domkirke

Samlingsord
I Skaperens, Frigjørerens og Livgiverens navn. 

Amen.

Gud, til deg kommer vi

med vår frykt og vår uro, med vår lengsel og vårt håp.  
Møt oss med din godhet og mett oss med den fred som ditt nærvær bringer.  
Befri oss fra det som tynger og binder, så vi kan glede oss over livet.  
Amen.

Tekstlesning
La oss sammen lytte til dagens bibeltekst.

Menigheten sitter under tekstlesningen.

Bønn
La oss be.
Når vi kjenner oss hjelpeløse, når løgnen har makt, når redselen og 
likegyldigheten tiltar:

La ditt rike komme.

Når gleden er fraværende, når kjærligheten er svak, når uroen er sterk:

La ditt rike komme.

Til syke og ensomme, til fengslede og torturerte, til sultne og hjemløse:

La ditt rike komme.

Til menneskene i byen, i vår bønn og sang:

La ditt rike komme.

Til våre hender, til våre øyne, til våre hjerter:

La ditt rike komme.

Vi vil tenne et lys i navnet til vår Skaper, som ga lys til verden og livspuls til oss.

La ditt lys skinne over skaperverket.  
Gjør oss i stand til å ta vare på jord, himmel og vann.  
Gjør oss i stand til å ta vare på planter, dyr og mennesker.
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Vi vil tenne et lys i navnet til vår Frigjører, som ga frelse til verden, og strakte ut 
sin hånd til oss.

La ditt lys skinne på våre liv så vi ser at vi er elsket og kan dele din kjærlighet  
med dem vi møter på vår vei.

Vi vil tenne et lys i navnet til vår Livgiver, som omslutter verden, og velsigner  
vår sjel med lengsel.

La ditt lys skinne i vårt fellesskap og la det være åpent for alle.  
Vær du vår visdom og sannhet, slik at det skapes godhet og fred.

Det er anledning til å tenne lys og be en bønn for noe eller noen du tenker  
spesielt på.

Kort stillhet for lystenning, bønn og ettertanke. Lysene er gratis i gudstjenesten.

Gode Gud, dette er våre lys og våre bønner; de vi har delt med hverandre, og de vi 
bærer i hjertets dyp. Vi takker deg fordi du deler våre gleder og bærer våre sorger 
sammen med oss.

Herrens bønn
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.

Salme

Velsignelsen
Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet 
og Den hellige ånds samfunn være med oss alle.

Velsignet være øynene dine, så du ser klart.
Velsignet være munnen din, så du taler sant.
Velsignet være ørene dine, så du hører det som blir sagt til deg.
Velsignet være hjertet ditt, så du fylles med kjærlighet.
Velsignet være føttene dine, så du finner og går på den veien  
som er den rette for deg. 

Amen.
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Ønsker du å støtte Åpen kirke, er det anledning til å gi 80 eller 200 kroner 
ved å sende en sms med kodeord dom80 eller dom200 til 2108.

#oslodomkirke
www.oslodomkirke.no

følg Oslo domkirke på Facebook


