
Lørdag – Guds herredømme 
på jorda og i himmelen 

 
Morgenbønn 

 
Leder Gud som gir liv, verden ligger åpen foran deg, 
Alle  og du kaller fram dagen til å lysne. 
Leder Åpne våre liv 
Alle  så vi kan leve helt og rett. 
Leder Åpne våre hjerter 
Alle  så vi kan vise kjærlighet. 
Leder Åpne vår munn 
Alle  så vi kan prise deg. 
 
  Evt. sang 

 
Guds ord 

 
Tekstleser Gud er min hyrde,  

som oppfrisker meg i grønne enger, 
  som fornyer meg ved rolige vann, 
  og som leder meg på de rette veier. 
 
Alle  Hos Gud mangler jeg ingenting jeg virkelig trenger. 
 
Tekstleser Selv om jeg går i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt, 
  for du er med meg, din beskyttende stav trøster meg.  
 
Alle  Hos Gud mangler jeg ingenting jeg virkelig trenger. 
 
Tekstleser Du forbereder en fest for meg, selv når fiender omgir meg. 
  Du salver meg med olje og mitt liv flyter over. 
 
Alle  Hos Gud mangler jeg ingenting jeg virkelig trenger. 
 
Tekstleser Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, 
  og jeg får leve i ditt nærvær for alltid. 

Salme 23, bearbeiet 
 



Eller 
 

Tekstleser Salme 33; 92; 97; 113; 117; 119:129-136; 125; 145; 147:1-14; 149 
 
Tekstleser Jesaja 66:7-14a eller dagens lesning fra det Gamle Testamentet 
 
Leder Alt som rører seg på jorda, 
Alle  lovpris din Gud. 
Leder Alt som svømmer i vannet, 
Alle  lovpris din Gud. 
Leder Alt som flyr i lufta, 
Alle  gi ære til Gud som gir oss alle føde. 
 
Leder Foreldre og barn, 
Alle  lovpris din Gud. 
Leder Venner og kjærester, 
Alle  lovpris din Gud. 
Leder Musikere og idrettsfolk, 
Alle  gi ære til Gud som gir oss alle føde. 
 
Leder Parker og lekeplasser, 
Alle  lovpris din Gud. 
Leder Gater og butikker, 
Alle  lovpris din Gud. 
Leder Hjem og hager, 
Alle  gir ære til Gud som gir oss alle føde. 
 
Tekstleser Matteus 7:7-12 eller dagens lesning fra det Nye Testamentet 
 
  Evt. undervisning, meditasjon, sang eller følgende proklamasjon 
 
Menn  Vi tror, O Gud over alle guder, 
  at du er livets evige Gud. 
Kvinner Vi tror, O Gud over alle folkeslag, 
  at du er kjærlighetens evige Gud. 
Menn  Vi tror at du skapte jorda,  

havet og himmelen. 
Kvinner Vi tror at du skapte oss i ditt bilde 
  og gav oss evig verdi. 
Alle  Vi gir deg ære med hele vårt liv 
  og innvier denne dagen til deg. 
 
 



Forbønn 
 

Leder La oss be. 
  Gjør denne dagen hel, med fritid og aktiviteter. 
  Hold tilbake onde impulser. 
  Gi innhold til dagens mange hendelser. 
 
  Tid til stille refleksjon 
 
  Vår Far i himmelen!  

La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. 
  La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. 
 
Leder I våre gleder, 
Alle  la riket ditt komme. 
Leder Blant våre ledere, 
Alle  la riket ditt komme. 
Leder I våre sammenkomster, 
Alle  la riket ditt komme. 
Leder På våre veier, 
Alle  la riket ditt komme. 
Leder I våre nettverk, 
Alle  la riket ditt komme. 
Leder I alt vi gjør i dag, 
Alle  la riket ditt komme. 
  I…….(noen kan her nevne eksempler) 
Alle  la riket ditt komme. 
 
Leder 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. 
 
Alle  For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. 
 
  Evt. sang 
 
Leder Måtte vi gjøre denne dagen på jorda 
Alle  slik som de hellige gjør i himmelen. 
Leder Måtte vi leve denne dagen i ditt lys, 
Alle  å vandre i håpet om ditt kongerike. 


