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Forberedelse 

Dersom det er mulig, kan kirkerommet være åpent en stund før gudstjenesten,  
med anledning til stillhet og bønn. 

 
Preludium og inngangsprosesjon 

Dersom det er prosesjon, reiser menigheten seg når prosesjonen kommer inn i kirkerommet.  
 
Inngangssalme 
 
Inngangsord 

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

 
Samlingsbønn 

Lokalt utformet samlingsbønn eller en av følgende. 
 

L/ML: La oss be. 
 

L/ML: Gud, du er midt i blant oss.  
Du omgir oss på alle sider. 
Hold oss i din hånd.  

 
eller 

 
L/ML: Livets Gud, du kjenner sorgen som ikke tar slutt og sårene som ikke lar seg hele.  
Vi bærer vår nød og klage frem for deg.  
Rettferds Gud, vi minnes alle som mistet livet og de som ble skadet, og ber om årvåkenhet i 
møte med all ondskap som tar liv blant oss og truer livet. 
Barmhjertige Gud, hos deg er livets kilde. La oss se lys i ditt lys, og led oss med din kjærlighet 
på veien til fred med fremtid og håp. Amen.   
(Utarbeidet av Oslo Domkirke) 

 
Kyrie 

 
A: Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. 
Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg.  
Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg.  

 
Tekslesning 

1. Kor. 13 eller annen egnet tekst 
 
L/ML: La oss høre Herrens ord.  
 

Salme 
 
 
 
 



Tekstlesning  
Matteus 5,1-10 eller Johannes 14,27-31 eller annen egnet tekst. 
 
L/ML: Det står skrevet i evangeliet etter ... 

 
Preken 
 
Salme 
 
Hilsen, musikk eller annen medvirkning 
 
Lystenning og musikk  

Det bør legges til rette for at menigheten kan tenne lys enten i lysgloben eller andre egnede steder i 
kirkerommet. 

 
Bønn 

Lokalt utformet bønn eller en av de følgende. 
 
 L: La oss vende oss til Gud i bønn. 
 

Evige Gud, du ser våre lys. Du hører våre bønner. 
Ordene vi leter etter, kjenner du allerede. 
Ingenting ved våre liv er fremmed for deg. 
Ta imot oss i vår sorg og vårt sinne, i vårt mismot og vårt mot. 
Vi ber for vår verden: Vi ber for alle som er rammet av terror. 
Vi ber for alle som lider. Vi ber for alle verdens flyktninger.  
Vi ber for alle som blir forfulgt. 
Gud, du som selv er lys, tenn håp og tro, gi fremtid og fred.  
Gi at vi ikke selv blir årsak til ondskap og strid.  
(Utarbeidet av Oslo Domkirke) 

 
eller 
 
Evige Gud, 
du ser lysene vi tenner, og hører våre bønner. 
Du som går gjennom liv og død med oss. 
Når vi vil se Deg, ber Du oss se det lidende mennesket.  
Nå ber vi om styrke.  
Nå ber vi om tro. 
Led oss når vi møter frykt og angst.  
Før oss inn på den vei som skaper fred i oss og rundt oss. 
La våre erfaringer med død og ødeleggelse bli til nytt liv og gode handlinger. 
Send Ditt lys og Ditt håp til alle som er offer for vold, terror og krig i vår verden hver eneste dag.  
Også i vår sårbarhet og sorg, vil vi takke. Takke for alt liv som spirer frem. Takke for den godhet 
som når oss. Takke for dem som deler av det de har, og arbeider for menneskerettigheter, 
demokrati, og helsehjelp for alle. Takke for det lys som har fått skinne på oss gjennom dem vi 
elsker, men har mistet.  
Vi vender våre hjerter til Deg, Gud, 
Du som ved Jesus Kristus selv ble et plaget, korsfestet og oppreist menneske. 
(Utarbeidet av Oslo Domkirke) 
 

Herrens bønn  
 



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. 

 
Salme 
 
Velsignelse 
 

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

 
Postludium og utgang 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til salmer, sanger og musikk 

Alltid freidig  
Blott en dag  
Den prektigkledde sommerfugl  
Din tanke er fri  
En himmel full av stjerner  
Fagert er landet  
Jeg folder mine hender små  
Lei milde ljos 
Med Jesus vil eg fara  
Noen må våke  
O bli hos meg  
Så grønn en drakt  
Til himlene rekker  
Til ungdommen  
Velt alle dine veier  
Vi bærer mange med oss  
Vi rekker våre hender frem  
Å leva, det er å elska  

 


