
Onsdag – kveldsbønn 
 
 

Leder Hellige Ånd og ild, kom; 
  tenn din flamme i våre ventende hjerter. 
 Alle  Rådgivende Ånd, kom; 
  du kjenner alt vi trenger og lengter etter. 
 
  Evt. sang 
 
Tekstleser Salme 74:1-17; 139:1-12 eller en annen bibelsk salme 
 
  Kort pause 
 
  Følgende tekst kan synges eller leses av en eller flere 
 
  Kom, Hellig Ånd, med skapermakt, 

opprett hva synd har ødelagt, 
og glede i hvert hjerte giv 
som du har født til evig liv! 
 
En trøsters store navn du har, 
Guds gave god og dyrebar, 
for sjelen syk en salve mild, 
en livets brønn, en hellig ild!  
 
Du visdoms, råds og styrkes Ånd, 
du kraft av Herrens høyre hånd, 
du lysets bærer, Ordets tolk 
for alle tungemål og folk, 
 
ditt lys opptenn i vår forstand, 
i hjertet kjærlighetens brann, 
til vannmakt vår og usseldom 
med hellig hjertestyrke, kom! 
 
Vår fiende, jag ham langt på flukt, 
gi fred og troens fagre frukt, 
og la oss alle, store, små, 
i sjeleomsorg hos deg stå! 
 



 
Gjør oss med Gud, vår Fader, kjent, 
med Sønnen som fra ham er sendt, 
med deg som fra dem begge går, 
og hjelp at vi i troen står! 
 
Vær lovet, Gud, vår Fader god, 
Guds Sønn som opp av døde stod, 
og trøsteren som kom her ned: 
Vær lovet i all evighet!          Norsk Salmebok nr.208 

Veni,Creator Spiritus, 
Rabanus Maurus, 800-t. 

 
  

Guds ord 
 
 
Tekstleser Jesaja 49:1-6 eller en annen tekst fra det Gamle Testamentet 
 
  Kort stillhet 
 
  Johs 14:15-17; Rom 8:15-17; 8:26-27; 1.Kor 12:1-11; Gal 5:22-25; 
  eller en annen tekst fra det Nye Testamentet 
 
  Evt. meditasjon, undervisning, vitnesbyrd, kreativ aktivitet eller  
  sang 
  
 
 

Forbønn 
 
 
Leder Sannhetens Ånd, se til en verden fanget av løgner og illusjoner. 
Alle  Kom og virk midt i mørket for å bringe alle ting fram i lyset. 
 
Leder Utrustende Ånd, del ut dine gaver iblant oss: 
Alle  Visdom, forstand og styrke; 
  kunnskap, ydmykhet og innsikt. 
 
  Evt. stillhet, bruk av nådegaver eller sang  
 
 



 
Leder Store Skaper av den blodrøde månen og fallende stjerner, 
  Store Frelser, født på underfullt vis og oppstått fra de døde, 
  Store Ånd som har talt hellige ord til profeter og seere, 
Alle  Kom inn i våre tanker, 
  kom inn i våre drømmer, 
  kom inn i våre munner, 
  så vi kan bli tegn på ditt nærvær. 
 
Leder Trøstende Ånd, 
  kom til alle som har det vanskelig 
  og til alle vi er glade i. 
 
  Navn kan nevnes høyt eller stille 
 
  Evt. sang 
 
 

Velsignelse 
 

Leder I den Trenige Guds favn legger jeg deg. 
  Må Guds livspust bli din så du får leve. 

Må Guds kjærlighet bli din så du kan gi. 
 
 


