Ljusbön
(Lucernarium)
Ljusbönen kan föregå vespern eller completoriet. Vespern fortsätter då från moment 4
(Bibelläsning) och completoriet från moment 5 (Bibelläsning).

1. Inledning
Före eller i stället för inledningen kan man ha instrumentalmusik. Under inledningen tänder man ljusen.
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Jesus Kristus är världens ljus,
och mörkret har inte övervunnit det.
Herre, stanna hos oss.
Det börjar bli kväll och dagen är snart slut.
Hos dig är livets källa,
i ditt ljus ser vi ljus.

2. Psalm, hymn till ljuset
(Christe, qui lux es et dies)
Psb 515 eller 516.
Också någon annan lämplig psalm eller sång kan sjungas.

3. Tacksägelsebön
S

Låt oss be.
Herre, vår Gud,
alla goda gåvors givare,
du har räddat oss ur mörkrets välde
och fört in oss i din älskade Sons rike.
Ditt ljus lyser för oss i Jesus.
På korset gav han oss fred,
han är förlåtelsen för våra synder.
Han är en viloplats för de trötta,
hoppet för de döende
och ljuset för dem som vandrar i mörkret.
Vi prisar dig genom Jesus Kristus,
som med dig och den heliga Anden
lever och härskar i evighet.
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Amen.
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4. Psaltarpsalm
Ps. 141: 1, 34, 8.

Antifon
Låt min bön vara rökelse för dig,
mina lyfta händer ett kvällsoffer.

eller
Kristus är världens ljus.

Psalm
Herre, jag ropar till dig, skynda till min hjälp,
lyssna på mig när jag ropar.
Herre, sätt en vakt för min mun,
en dörrvakt för mina läppar.
Låt mig inte få lust till onda ord
och utföra gudlösa handlingar
tillsammans med ogärningsmän.
Herre, min härskare, mot dig vänder jag blicken,
hos dig söker jag min tillflykt.
Låt inte mitt liv gå till spillo!
Herre, jag ropar till dig!
Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.
Antifonen upprepas.
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