
Fredag: Korset 
 

Kveldsbønn 
 

Leder Han som viste oppofrende Kjærlighet er ennå iblant oss.  
Alle  Han kaller oss til å vente og våke. 
 
Leder Evige Lys, 
Alle  skinn i våre hjerter. 
Leder Evige Godhet, 
Alle  fri oss fra det onde. 
Leder Evige Kraft, 
Alle  gi oss styrke. 
Leder Evige Visdom, 
Alle  lys opp vår forstand. 
Leder Evige Barmhjertighet, 
Alle  se i nåde til oss. 
Leder Av hele vårt hjerte vil vi søke ditt ansikt, 
Alle  inntil vi lever i ditt hellige Nærvær. 

Etter Alcuin 
  Evt. sang eller Kyrie 
 
Tekstleser Salme 139:1-13, 23-34 eller en annen bibelsk salme. 
 

Bekjennelse 
 
Leder Herre, du ble satt på prøve av den onde. 
Alle  Bryt ned makt og stolthet som vi holder fast ved. 
Leder Du kjente dype tårer og svakhet. 
Alle  Hjelp oss å være sårbare for deg. 
Leder Du fulgte korsets vei helt til endes. 
Alle  Gjør oss trofaste mot deg like til våre dagers ende. 
 
Leder Klagesangene 3:25-40 

eller dagens lesning fra det Gamle Testamentet 
 
  Her kan det være kort stillhet 
 
 
 



Guds ord 
 
Tekstleser Johs.10:11-18 eller dagens lesning fra det Nye testamentet 
 
  Evt.  undervisning, delte vitnesbyrd, kreativ aktivitet eller sang 
 

Forbønn 
 

Leder Lær oss å forstå at din Sønn døde for å frelse oss, 
  ikke fra lidelsen, men fra oss selv og vår egoisme, 
  ikke fra urettferdigheten, men fra å være urettferdig. 
  Han døde for at vi skulle leve som han gjorde 
  og følge etter han på korsets vei. 

George MacDonald 
 
Alle  I fellesskap med Kristi vitner og martyrer, 
  i fellesskap med alle som er døde i troen på Kristus, 
  overgir vi oss selv til den levende Gud. 
Leder Idet vi kjemper for å følge etter deg 
  og å arbeide for rettferdighet, 
  bringer vi fram for deg alle som er i lenker. 

- kort stillhet eller fri bønn 
 

  Vi bringer fram for deg de som er forfulgt eller undertrykt, 
  de hjemløse, de sultne og de som er i tyngende fattigdom. 

- kort stillhet eller fri bønn 
 
Vi bringer fram for deg de som lider bak stengte dører. 

Alle  Herre Jesus, du ble befridd fra lidelsen på korset. 
  I deg kan lidelsen finne sin frigjøring. 
 
Leder Vi bringer fram for deg de som er innestengt i hat. 
Alle  Fri dem fra hatet. 
  Fyll deres hjerter, og våre, med raus kjærlighet. 
 
  Evt. sang 

Velsignelse 
 

Leder Vi går med Kristi korsmerke (gjør korsets tegn): 
  korset foran oss for å holde oss sanne og ekte, 
  korset bak oss for å verne oss mot det onde, 
  korset over oss for å lede oss helt fram. 


