
Fredag: korset 
 

Morgenbønn 
 

Leder På denne dagen for Kristi lidelse og død 
  la oss være ett med ham og hans sår. 
Alle  Vi søker å trå i Kristi fotspor, han som 
  har vist oss veien, i styrke, i svakhet. 
 

Enten 
Tekstleser Salme 3; 6; 13; 25; 26; 32; 39; 56; 74,1.12; 77; 116; eller 142. 
Alle  Ære være den Høyeste Gud, 
  Skaperen, Frelseren og Ånden, 
  som gav sitt liv for oss, for evig og alltid. 
 

Eller 
 
Leder Hvem trodde det budskap vi hørte, 
  for hvem ble Herrens kraft åpenbart? 
Første Han skjøt opp som en kvist for Guds åsyn, 
  som et rotskudd av tørr jord. 
Andre Han hadde ingen herlig skikkelse, 
  vi gledet oss ikke ved synet av ham. 
Første Han var ringeaktet, forlatt av mennesker,  
  en smertenes mann, vel kjent med sykdom,  
  en foraktet mann som ingen ville se på eller regne med. 
Andre Sannelig, våre sykdommer tok han på seg, 
  og våre smerter bar han. Vi trodde 
  han var blitt rammet, slått av Gud og plaget. 
Første Men han ble såret for våre overtredelser,  
  og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham 
  for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom. 
Andre Vi fór alle vill som sauer, vi vendte oss hver sin vei. 
  Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. 
Første Etter all sin møye og sjelenød skal han se lys og mettes. 
  Min rettferdige tjener skal gjøre de mange rettferdige 
  når de kjenner ham; for han har båret deres synder. 
Andre Derfor overgir jeg de mange til ham fordi han gav sitt liv i døden. 
  Han tok på seg de manges synd og gikk i forbønn for oss syndere.  

Jesaja 53,1-6,11-12           



Alle  Ære være Skaperen, ære være Sønnen, 
  ære være Ånden, alltid Tre og alltid Ett. 
 

Syndsbekjennelse 
 
Leder Jesus, du ble drevet ut i ørkenen, ledet av Ånden. 
Alle  Ta fra oss alt som ikke er av deg. 
 
  Syndsbekjennelse i stillhet eller som følger 
 
Leder Tilgi oss for våre selviske handlinger, 
  våre tomme ord og våre sårende ord  
 
  Pause 
 
Leder Tilgi oss for våre falske begjær, vår hevnlyst 
  og for det vi ikke har brydd oss om. 
 
  Pause eller musikk til klage 
 
Leder Hellige Jesus, hengt på et tre, seierherren over døden, 
  tilgi oss for disse syndene våre, 
  fri oss fra det onde og gi oss kraft til nytt liv. 
 
  Evt. sang 
 

Guds ord 
 
Tekstleser 1.Mos.22:1-14 eller dagens lesning fra det Gamle Testamentet 
 
Leder Jesus, verdens Frelser, kom til oss i din nåde. 
Alle  Vi vender oss til deg så du kan frelse og hjelpe oss. 
Leder Ved å ofre ditt liv på korset satte du ditt folk fri. 
Alle  Vi vender oss til deg så du kan frelse og hjelpe oss. 
Leder Da dine disipler var i livsfare, kom du til dem å reddet dem. 
Alle  Vi vender oss til deg så du kan komme oss til hjelp. 
Leder I din store nåde, fri oss fra våre lenker. 
Alle  Tilgi syndene for hele ditt folk. 
Leder Kom nå og bli hos oss, Herre Jesus Kristus. 
Alle  Hør vår bønn og bli hos oss alltid.  
Leder Og når du kommer i din herlighet, 
Alle  gjør oss til ett med deg så vi kan dele livet i ditt rike. 



 
Leder Johs 19:31-37 eller dagens lesning fra det Nye Testamentet 
 
  Evt. stillhet, preken, kreativ aktivitet, vitnesbyrd  eller sang 
 

Forbønn 
 
Leder Jesus, du som ble korsfestet for oss, 
  vi kommer til deg med alle som lider  

på grunn av brutte drømmer, brutte relasjoner og brutte løfter. 
 

  kort stillhet eller navn kan nevnes 
 
Leder Jesus, 
Alle  ha barmhjertighet med dem. 
 
Leder Jesus, du som mistet alt, 
Alle  vi kommer til deg med alle som har mistet 
  arbeidet, bevegeligheten eller velferden. 
 
  kort stillhet eller navn kan nevnes 
 
Leder Jesus, 
Alle  ha barmhjertighet med dem. 
 
Leder Jesus, du som var et forsvarsløst offer, 
Alle  vi kommer til deg med alle som er offer 
  for vold, misbruk eller falske anklager. 
 
  kort stillhet eller navn kan nevnes 
 
Leder Jesus, 
Alle  ha barmhjertighet med dem. 
 
Leder Jesus, du som var alene og fattig, 
  vi kommer til deg med alle som er ensomme, 
  hjemløse eller sultne. 
 
  kort stillhet eller navn kan nevnes 
 
Leder Jesus, 
Alle  ha barmhjertighet med dem. 
 



Leder Frelser, du døde for at vi kunne komme tilbake til deg. 
  Frels og reis opp dem som ikke har noen andre enn deg å gå til.   
 
Leder Jesus, 
Alle  ha barmhjertighet med dem. 
 
  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 vi også tilgir våre skyldnere. 
  Og led oss ikke inn i fristelse, 
  men frels oss fra det onde. 
  For riket er ditt, og makten og æren i evighet. 
  Amen. 
 
  Evt. sang 
 
 

Velsignelse 
 

Leder Må Kristus, som vandrer med sårmerka føtter, 
  gå sammen med deg på veien. 
  Må Kristus, som tjener med sårmerka hender, 
  strekke ut dine hender til tjeneste. 
   Må Kristus, som elsker med et sårmerka hjerte, 
  åpne ditt hjerte til kjærlighet. 
 
 
  
    
    


