
Søndag – Nytt liv 
 

Morgenbønn 
 

Leder Oppstått fra de døde hilser Kristus sitt folk i dag 
Alle  Oppstått sammen med hele skaperverket 
  hilser vi ham som vår Konge. 
 

eller 
 

Leder Skinn på oss, å Gud, som sola lyser opp dagen. 
  Jag bort mørket og alle skyggene av synden. 
 
 

 
Takkebønn 

   
  Evt. sang 
 
 
  En av de følgende salmene, eller dagens salme, kan leses: 
  Salme 30; 33:1-12; 66; 81; 117; 118:1-19; 135:1-14; 146;  

147:1-12; 147:13-21; 150. Eller Salme 24 kan leses slik: 
 
Leder Jorda og det som fyller den,  

verden og de som bor i den, alt hører Herren til. 
For han har grunnlagt jorda på havet, 
reist den over strømmene i dypet. 

 
Første Hvem kan gå opp til Herrens fjell, 
  hvem får stå på hans hellige sted? 
 
Andre Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, 
  den som ikke farer med svik og ikke sverger falsk ed, 
  han får velsignelse fra Herren og rettferd fra Gud, sin frelser. 
  Her er det folk som spør etter Herren, 
  som søker ditt åsyn, Jakobs Gud. 
 
Alle  Løft hodene, dere porter, ja, løft dere, eldgamle dører, 
  så ærens konge kan dra inn! 



 
 
Første Hvem er denne ærens konge? 
 
Andre Det er Herren, den veldige helt, Herren, den sterke i strid. 
 
Alle  Løft hodene, dere porter, ja, løft dere, eldgamle dører, 
  så ærens konge kan dra inn! 
 
Første Hvem er denne ærens konge? 
 
Andre Det er Herren, Allhærs Gud. Han er ærens konge. 
 
Leder La oss minnes at den oppstandne Kristus er nær. 
  Han er sammen med oss nå. 
 
  Kort stillhet 
 
  Følgende ord til bekjennelse og tilgivelse kan brukes: 
 
Leder Kristus Jesus, i lyset fra ditt oppstandne nærvær, 
  og i fellesskap med dine første, svake apostler 
  ber vi om tilgivelse: 
Alle  For at vi ikke verdsetter dine ord, 
  for at vi ikke deler dine lidelser, 
  for at vi ikke stoler på dine løfter. 
 
Leder Kjære Kristus Jesus, som ble hengt på et tre, 
  døde og stod opp igjen den tredje morgenen, 
  ta bort syndene fra våre liv - som dogget fra markene. 
  Skap i oss de rette gjerninger og de gode ord. 
  Forny oss slik du vil vi skal være. 
 Alle  I deg har vi vårt håp, nå og alltid. 
 
 

Guds ord 
 

Tekstleser Jesaja 60:1-3, 19-22 eller dagens lesning fra det Gamle Testamentet 
 
 
  Evt. sang 
 



   
Leder Jesus sier: Jeg er oppstandelsen og livet. 
Alle  Du bryter syndens og dødens makt. 
Leder Jeg er livets brød. 
Alle  Du gir oss føde og metter de sultne. 
Leder Jeg er det sanne vintre. 
Alle  Du gir oss evig liv. 
 
Tekstleser Kolosserne 3:9-17 eller dagens lesning fra det Nye Testamentet 
 
Leder Vi tror, O Gud over alle guder, 
  at du er livets evige Skaper. 
  Vi tror, O Gud over alle guder, 
  at du er kjærlighetens evige Skaper. 
 
Alle  Vi tror, O Hersker og Gud over alle folk, 
  at du er Skaperen av himlene der oppe, 
  at du er Skaperen av havene her nede, 
  at du er Skaperen av de evige riker. 
 
Leder Vi tror, O Hersker og Gud over alle folk, 
  at du er den Ene som skapte vår sjel og bestemte vår kurs; 
  at du er den Ene som skapte vår kropp av jorda; 
  at du gav vår kropp livspust og vår sjel alt vi er. 
 
Alle  Gud, velsign vår kropp. Gud, velsign vår sjel. 
  Gud, velsign vårt liv. Gud, velsign vårt mål. 
 
  Stillhet, undervisning, vitnesbyrd eller sang. 
 

 
Forbønn 

 
Leder Takk Gud, for at du har brakt oss til starten på denne uka. 
Alle  Hold oss fast hos deg så vi ikke faller i noen synd. 
Leder Ved din Sønns oppstandelse overvant du syndens og dødens makt. 
Alle  Forvandle oss på alle måter. 
Leder Oppstandne Kristus, bring nytt liv 
Alle  inn i våre gamle rutiner, 
  inn i våre slitne sjeler, 
  inn i våre rustne relasjoner. 
 



  Evt. musikk, bevegelse eller sang 
 
Leder Vi ber for de troende. 
Alle  Må deres liv være tegn på glad tjeneste. 
 
Leder Må våre kirker gi deg ære og folket tro og håp. 
Alle  Må de være helbredende og inkluderende steder. 
 
Leder Vi ber for mennesker med makt. 
Alle  Må de arbeide for rettferd og fred. 
 
Leder Må denne dagen bli til fornyelse for familier 
  og enslige, næringsdrivende og ulike fellesskap. 
Alle  Må våre hjem være gjestfrie og vennlige. 
 
 
  Evt. sang 
 

 
Velsignelse 

 
Leder Måtte vi få erfare Guds nærvær i dag 

og glede oss over fellesskapet med andre. 
 
Alle  Måtte livets Gud være med oss, 
  den oppstandne Kristus gå ved vår side, 
  den nyskapende Ånd leve i vårt indre. 
  Amen! 
 
 
 
 
    


