
ordning for aftensang  

 

Preludium  
Etter inngangsprosesjonen tar liturgene plass i koret 

1 | Innledning  

L | I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.  

A | Amen 

2 | Kveldssalme (757) 

3 | Bibelske salmer  

Salme 64 (Bibelen 2011) 

Gud, du er min Gud, som jeg søker. 

Min sjel tørster etter deg, * 

            min kropp lengter etter deg 

          i et vannløst, tørt og utarmet land. *  

 I helligdommen skuet jeg deg, 

 jeg så din makt og herlighet. * 

             For din miskunn er bedre enn livet. 

            Mine lepper skal synge din pris. * 

 Slik vil jeg velsigne deg hele livet 

 og løfte hendene i ditt navn. * 

             Jeg mettes som med fete retter, 

            med jublende lepper priser jeg deg. * 
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Jeg tenker på deg der jeg ligger og hviler, 

 og grunner på deg gjennom natten. * 

              For du har vært en hjelp for meg, 

             jeg jubler i skyggen av dine vinger. * 

 Jeg holder fast ved deg, 

  din høyre hånd har grepet meg. * 

              Men det går ille med dem 

             som står meg etter livet, 

             de skal fare ned i jordens dyp. * 

 De skal overgis til sverdet 

 og bli til rov for sjakaler. * 

            Men kongen skal glede seg i Gud. 

            Alle som sverger ved ham, kan være stolte, 

            for løgneres munn skal lukkes.  

 

Salme 117 (Bibelen 2011) 

Lovsyng Herren, alle folk, 

pris ham, alle folkeslag! * 

             For hans miskunn er mektig over oss. 

         Herrens troskap varer evig. Halleluja!  

4 | Tekstlesning 

ML | Det står skrevet… 
Fra lesepult eller kor, vendt mot menigheten 

5 | Preken eller tekstmeditasjon 

6 | Marias lovsang MAGNIFICAT (562) 
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7 | Bønn  

L | La oss alle be. 

Kjære brødre og søstre! I den natt da vår Herre Jesus Kristus 

ble forrådt, bad han til Faderen for dem som skulle komme til 

tro på ham: «Må de alle være ett… for at verden skal tro du 

har sendt meg.» 

La oss bønnfalle Herren om enhet 

 

ML | Om enhet i Guds Kirke på jord, 

etter din vilje og under Åndens ledelse. 

Kristus, hør oss. 

 

L | For politikere og andre med stort samfunnsansvar, 

at de må lytte til det felleskristne vitnesbyrd 

om respekt for den menneskelige verdighet 

og om ansvar for skaperverket og det sosiale liv. 

Kristus, hør oss 

 

ML | For dem som lider på grunn av splittelse mellom oss 

troende. Kristus hør oss 
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L | For våre ulike menigheter og trossamfunn på dette sted, 

om et godt og praktisk samarbeid, preget av gjensidig 

respekt, kjærlighet og samhørighet. Kristus, hør oss. 

 

L | Himmelske Far,  

din Sønn Jesus Kristus bad for alle oss som skulle komme til 

tro på ham. 

Med ham ber vi om enhet slik som du Far er i ham og han i 

deg. 

Ved ham, Kristus, vår Herre. 

 

8 | Herrens bønn  

L | La oss be den bønn som Herren har lært oss  
 

M | Fader vår, du som er i himmelen! 

Helliget vorde ditt navn. 

Komme ditt rike. 

Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden. 
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Gi oss i dag vårt daglige brød. 

Og forlat oss vår skyld, 

som vi òg forlater våre skyldnere. 

Og led oss ikke inn i fristelse, 

men fri oss fra det onde.  

Med utstrakte hender fortsetter presten alene. Han sier: 

L | Fri oss, Herre, fra alt ondt, 

og gi oss nådig fred i våre dager, 

så vi med din barmhjertighets hjelp 

alltid må være fri fra synd 

og trygghet mot all trengsel, 

mens vi lever i det salige håp 

og venter vår Frelser Jesu Kristi komme. 

 
Han fører hendene sammen. Menigheten avslutter bønnen og sier: 

M | For riket er ditt, 

og makten og æren i evighet 
Deretter strekker presten hendene ut og sier med klar røst: 

L | Herre Jesus Kristus, du som sa til dine apostler: 

«Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere,» 

se ikke på våre synder, men på din Kirkes tro, 

og gi den etter din vilje fred og enhet, 
Han fører hendene sammen 

du som lever og råder fra evighet og til evighet. 
Menigheten svarer 

Amen 

Presten venner seg mot menigheten 

ML | Herrens fred være alltid med dere. Hils hverandre med 

fredens tegn. 
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Alle gir hverandre et tegn på fred og felleskap. 

9 | Slutningssalme (709)  

10 | Velsignelse  

L | Herren være med dere. 

M | Og med din Ånd 

L | Den allmektige Gud, 

Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, 

velsigne dere alle. 

M | Amen. 

Postludium 
Liturgene forlater koret under utgangsresisjonen. 

 


