Texter för tidebönerna
Sånger
Glor
ia P
atr
Gloria
Pa
trii

Följande psalmverser kan användas i stället för Gloria Patri (Ära vare Fadern) i
slutet av psaltarpsalmen: 22:15; 53:4; 90:4; 106:7: 122:5; 173:4; 174:4; 254:4; 286:3;
515:5; 566:7; 568:9.

Sakar
ias lo
vsång (Benedictus)
Sakarias
lovsång

Psb 302 kan användas i stället för Benedictus.

Hymn vid vvesper
esper (O lux bea
ta Trinitas)
beata
Psb 150 kan användas som hymn vid vesper.

Marias lovsång (Magnificat)

Psb 55 kan användas i stället för Magnificat.

Hymner vid completoriet
1. Deus Creator omnium
Psb 514 kan användas som hymn vid completoriet. Även vesperns hymn, psb 150,
kan användas.

2. Symeons lovsång (Nunc dimittis)
Psb 51 kan användas i stället för Nunc dimittis.

3. Bön för kyrkan
Evige konung,
himlarnas höge härskare,
Jesus, din ära sjunger alla helgon.
Hör, då vi ropar,
vilsna förlorade söner,
vi som vandrar fjärran
från vår Faders boning,
suckande i tåredalen.
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Du som frälste Petrus utur faran,
bär oss, Herre, på dina starka armar över mörka djupen.
O Jesus, rikt välsignad, full av nåd och sanning,
du är oss vägen, sanningen och livet,
o Herre,
o Kristus,
o Guds lamm,
syndares Frälsare.
(Psb 331)
S
F

Du som sitter på Faderns högra sida
bed för din lidande kyrka.

S

Låt oss be.
Lyssna, Herre, i nåd till din kyrkas böner.
Befria henne från alla hinder och villfarelser,
så att hon i frid och frihet kan tjäna dig,
du som med Fadern och den heliga Anden
lever och råder från evighet till evighet.

F

Amen.

4. Bön om fred
1.

Skänk du oss fred, o Herre kär,
i alla våra dagar.
Det finnes ingen annan här
som krig och våld förjagar.
Det gör du, Gud, allena.

2.

Bevara oss för mord och brand,
giv ro och lugna tider.
Beskydda du vårt folk och land,
om någon mot oss strider
och söker oss fördärva.

3.

Vår synd och själviskhet det är
som har oss ofred vållat.
Förlåt vår synd, o Herre kär,
lär oss att buden hålla
och i din frid förbliva.
(Psb 550)
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[S
F
S

Frid vare inom dina murar.
Välgång i dina boningar.]
Låt oss bedja.
Herre, vår Gud,
från vilken alla rättsinniga råd och rättfärdiga gärningar utgår.
Ge dina tjänare den frid som världen inte kan ge,
så att våra hjärtan följer dina heliga bud
och så att vi under ditt beskydd
kan föra ett fridsamt och lugnt liv.
Genom Jesus Kristus vår Herre.

Dagens bön
Morgonböner

1.
Vi tackar dig, Gud, vår Fader i himlen,
genom Jesus Kristus, din käre Son,
för att du i natt har skyddat oss för allt ont och farligt.
Vi ber dig att du förlåter oss våra synder
och i dag bevarar oss för synd, olyckor och allt ont.
Låt oss leva efter din vilja.
Vi överlämnar oss med kropp och själ i dina händer.
Låt dina heliga änglar vara med oss,
så att det onda inte får makt över oss.

2.
Herre, Mästare och Frälsare.
Du är densamme som då du vandrade omkring i Galileen.
Du är nära oss alla dagar.
Du är segrare, inte halvt utan helt.
Du reser oss upp.
Du lägger din hand på vårt huvud
och låter en ström av liv nå oss,
renande och nyskapande.
Vi tackar dig av allt hjärta och ber:
Fullborda också i dag din Faders vilja med oss.

3.
Dig, Herre, anropar vi.
Bli du vår medhjälpare och beskyddare.
Rädda dem som är i nöd,
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förbarma dig över de plågade,
upprätta de fallna, omvänd de villfarande,
uppenbara dig för dem som ropar till dig.
Mätta de hungrande, ge de fångna frihet,
bota de sjuka, styrk de missmodiga.
Låt alla folk få se
att du allena är Gud
och Jesus Kristus din tjänare,
och att vi är får i din hjord.

4.
Gud, vår Fader i himlen.
Vi tackar dig för den nya dagen och dess möjligheter.
Vi ber om syndernas förlåtelse och om fred för världen.
Låt din heliga Ande förnya kristenheten
och göra evangeliet känt i hela världen.
Ge framgång åt kärlekens gärningar
och hjälp dem som hungrar och lider.
Hör oss, när vi ber för våra närmaste och våra vänner:
 tyst bön 

Hjälp oss att leva så,
att våra ord och handlingar behagar dig.
Vi lämnar vår ande, själ och kropp i din hand.
Hör oss för vår Herres Jesu Kristi skull.

Aftonböner

1.
Vaka över oss, Herre, himmelske Fader,
och bevara oss för allt ont,
till både kropp och själ.
Ge oss nåd att i denna natt
vila trygga under ditt beskydd.
Och när en gång vår sista afton kommer,
låt oss då få somna in i din frid,
att vi må vakna upp till din härlighet.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

2.
Gud, vår Fader i himlen.
Du är dagarnas ljus,
du är klarare än solen.
TEXTER FÖR TIDEBÖNERNA

407

Du är nattens vila,
djupare än vår trötthet.
Tack för att vi i varje stund
får förbli i dina händer
och vila i din barmhärtighets famn.
Låt din kärlek vara den bro
som förenar kvällen med morgonen.
Väck oss, när natten har gått
till en ny dag och ett nytt hopp.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

3.
Dig, barmhärtige Fader, tackar vi
för arbetet som nu går till ända,
för prövningarna med vilka du har fostrat oss,
för lyckan som du har låtit oss njuta,
för ditt skydd som har följt oss
även när vi inte märkte det.
Förlåt oss allt som vi har försummat eller brutit
och hjälp oss att själva förlåta och glömma.
Skänk oss del i vår Frälsares försoning
och ikläd oss hans rättfärdighet,
så att vårt hjärta kan vila hos dig
i barnslig trygghet.

4.
Herre, vår Gud.
När vi är rädda, låt oss inte förtvivla.
När vi är besvikna, låt oss inte bli bittra.
När vi faller, låt oss inte bli liggande.
När våra tankar och krafter kommer till korta,
låt oss inte gå under.
Låt oss just då känna din närhet
och din kärlek som allra starkast.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

Söndag

1.
Herre Jesus Kristus.
På söndagens morgon uppstod du från de döda
och triumferade över mörkrets alla makter.
Vi prisar och ärar dig

408

TEXTER, BÖNER OCH SÅNGER FÖR GUDSTJÄNSTERNA

för din makt och härlighet.
Fyll oss i dag med fröjd över din seger.
Ge oss visshet om din närhet
och gör oss delaktiga i ditt odödliga liv.
Välsignad vare du i evighet.

2.
Vår Herre Jesus Kristus.
Hjälp oss att öppna vårt hjärta för dig
och ta emot evangeliets befriande budskap.
Låt din uppståndelses kraft
förnya oss till kropp och själ.
Hör oss,
du som med Fadern och den heliga Anden
lever och härskar i evighet.

3.
Jesus Kristus, vår Frälsare.
Du har uppstått
för att vi skall leva med dig.
Låt oss i dag stå upp till att tjäna dig
och leva i din uppståndelses kraft.
Du som med Fadern och den heliga Anden
lever och råder i evighet.

4.
Stanna hos oss, Herre.
Det börjar bli kväll, och dagen är snart slut.
Stanna hos oss och hos hela din kyrka.
Stanna hos oss vid dagens afton,
vid livets afton och världens afton.
Stanna hos oss med din nåd och godhet,
med ditt heliga ord och dina sakrament,
med din tröst och välsignelse.
Stanna hos oss,
när vi drabbas av sorgens och ångestens natt,
av tvivlets och förtvivlans natt,
av den bittra dödens natt.
Stanna hos oss och alla dina barn
i tid och evighet.
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Måndag

1.
Gud, vår himmelske Fader.
Du skapade dagens ljus för att härska över mörkret.
Hjälp oss att ta emot dina goda gåvor,
dela din kärlek med varandra
och leva som ljusets barn.
Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.

2.
Vi tackar dig, Gud, för vårt dagliga arbete.
Lär oss att förstå att vi inte arbetar för oss själva,
utan för hela den värld som du har skapat.
Ge oss glädje, kraft och skicklighet.
Hjälp oss, när vi har ett tungt och enformigt arbete
och när vår trygghet i arbetet är hotad.
Var oss nära i det som är lätt
och i det som är svårt,
nu och alltid.

3.
Himmelske Fader.
Vi tackar dig
för att vi får vara dina barn
och ta del i ditt verk i världen.
Visa oss den väg
som vi skall gå
och de uppgifter
som du vill att vi skall utföra.
Hjälp oss att uppmärksamt lyssna till din röst,
så att vi inte i otid blandar oss i andras angelägenheter.
Ge oss lust till kärlekens gärningar.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

4.
Herre.
Låt oss få vila hos dig i fullkomlig trygghet,
såsom vi en gång i dopet vilade i din famn.
Herre, vi är ju din egendom.
Vi tackar dig för allt
och söker ro hos dig.
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Tisdag

1.
Gud, vår Skapare.
Du kan uppenbara dig på varje plats,
och varje plats där du uppenbarar dig
är helig mark.
Fyll våra hjärtan med vördnad och förundran
då vi går fram på vardagens vägar,
att vi där må möta dig
och ödmjukt böja oss för din närvaro.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

2.
Nådens och barmhärtighetens Gud.
Inför dig kommer vi med allt
som plågar oss,
med vår osäkerhet och vår oro.
Håll oss kvar hos dig.
Fyll oss med vishetens och kärlekens ande.
Led våra ord och våra handlingar.
Hör oss för vår Frälsares Jesu Kristi skull.

3.
Gud, vår Fader.
En ny dag har börjat.
Sömnen är ännu i våra ögon,
men ditt lov är på våra läppar.
Vi lovar och prisar och tillber dig.
Allt som du har skapat
gläder sig över din sol och din nåd
och värmer sig i dem.
Också vi gläder oss över allt
som du har skapat.
Hjälp oss,
så att timmarna och minuterna
inte rinner oss ur händerna,
utan så att vi lever i din tid.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.

4.
Gud.
Ibland känner vi din vilja,
ibland förstår vi ingenting.
TEXTER FÖR TIDEBÖNERNA

411

Upplys oss, Herre, när frågorna kommer.
När vi ingenting ser,
låt oss se din ledning.
Hjälp oss, Herre, när tvivlen kommer.
När vi ingenting ser,
låt oss se spåren av din kärlek.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

Onsdag

1.
Underbare, nådige Gud.
Under din hand vill vi vara
från de första andedragen denna morgon.
Vi vet att du lever.
Vi vet att din godhet och nåd aldrig tar slut.
Vi ber dig, himmelske Fader,
tag vår dag i dina händer.
Skjut undan alla tvivel och bekymmer.
Låt oss utföra vårt arbete
så att det blir till nytta
och ärar ditt namn.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.

2.
Herre, vår Gud.
Denna morgon ber vi inte om framgång,
utan om din välsignelse.
Vi ber inte att du skall befria oss från mödor,
men att du skall beskydda oss
för mörkrets makter och allt ont.
Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.

3.
Herre,
prisande dig somnar vi.
Herre,
bär oss genom natten,
gör oss beredda för morgonen.
Halleluja för dagen.
Välsignelse för natten.
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4.
Gud, vår Fader.
Välsigna dem som särskilt
behöver din välsignelse i natt.
Välsigna dem som reser
till lands, till sjöss och i luften,
dem som går till sängs hungriga och frusna,
de fängslade och sömnlösa,
de sorgsna som känner sig ensamma
i nattens långa, mörka timmar.
Välsigna var och en av oss,
och stanna kvar hos oss
tills dagen gryr och skuggorna försvinner.
För Jesu Kristi skull.

Tor
sda
g
orsda
sdag

1.
Himmelske Fader.
Tack för att du ger din nåd
åt alla som söker dig.
Bevara oss i dag,
så att vi inte faller i otro och andra synder.
Låt allt som vi gör
upphöja din ära
och bli till glädje och välsignelse
för oss själva och vår nästa.
Det ber vi om i Jesu Kristi namn.

2.
Jesus Kristus, vår Frälsare.
Du som blev ett svar på vår bön,
ett bröd för vår hunger.
Hjälp oss att vara ditt svar till dem
som saknar det vi äger i överflöd.
Hjälp oss att höra det rop som du har hört,
förstå den nöd som du har förstått
och tjäna den mänsklighet som du har tjänat.
Uppenbara för oss ditt bords hemlighet –
ett enda bröd och en enda mänsklighet.
Hör oss du, som med Fadern och den heliga Anden
lever och råder i evighet.
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3.
Herre,
låt oss bli bröder,
riktiga bröder
över alla gränser och hinder,
så att världen ser
att din kärlek verkar.

4.
Vaka över oss, Herre, när vi vilar.
Kläd oss i Kristi rättfärdighet,
låt våra själar fyllas av tro och kärlek.
Förunna oss en stilla natt
med vila för alla trötta
och frid åt alla fridlösa.
I dina händer anförtror vi alla våra kära.
Låt deras hjärtan finna ro hos dig
och verka i deras själars dolda djup
det som de bäst behöver
för att vandra dina vägar.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Freda
g
edag

1.
Vår Herre, Jesus Kristus.
Vi är inga stora kristna, utan små.
Men din nåd är allt vi behöver.
Väck oss till den lilla glädje och tacksamhet
som vi är i stånd till.
den försagda tro som vi kan hysa,
den ofullkomliga lydnad som vi inte kan vägra dig.
Väck oss också till hoppet
om det stora, hela och fullkomliga
som du har berett oss
genom din död och uppståndelse.
Hör oss, du som med Fadern och den heliga Anden
lever och råder i evighet.

2.
Vår Herre, Jesus Kristus.
Du har vänt nederlag till seger
och skam och vanära i härlighet.
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Vi ser på ditt kors, och vi minns
att du blev människa.
Vi tänker på människans synder
och på att hon blir befriad av dig.
Vi ser på dig, när du bär ditt kors.
Vi ber till dig och hör dig be på korset.
Vi ser dig uppstå i kraft
och framträda i härlighet.
För ditt kors och din uppståndelse
tackar vi dig.

3.
Vår Herre, Jesus Kristus.
Du led döden på korset för vår skull
och kallade oss att bli dina lärjungar.
Rena oss från våra synder
och befria oss från allt som binder oss.
Led oss till dem
som längtar efter förlåtelse och tröst.
Hör oss, du som med Fadern och den heliga Anden
lever och råder i evighet.

4.
Käre Herre.
Vaka med dem som i denna natt vakar och sörjer.
Befall dina änglar att hålla vakt över dem som sover.
Tag de sjuka i din vård.
Välsigna de döende.
Ge lindring åt de lidande.
Förbarma dig över de plågade.
Beskydda oss alla och ge oss din heliga frid.

Lördag

1.
Vår Herre, Jesus Kristus.
Vi ber för din kyrka.
Gör henne levande och ung på nytt.
Gör henne djup och klar i förkunnelsen,
ödmjuk och djärv,
fast och rörlig,
stridbar och fridsstiftande.
Gör henne verksam i kärlek,
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lyhörd för människors nöd
och uppfinningsrik när det gäller att häva den.

2.
Kom, Herre Jesus, till vårt hjärta.
Kom med din nåd och frid.
Världen är full av oro, avund och hat.
Den lämnar oss i tomhet och hopplöshet.
Ge oss hunger efter ditt ord och din kärlek.
Mätta oss med livets bröd.
Hör oss, du som med Fadern och den heliga Anden
lever och råder i evighet.

3.
Himmelske Fader.
Hjälp oss att rätt bruka den dag
som du nu skänker oss.
Välsigna alla dess timmar,
välsigna dess plikter och arbete,
dess vila och glädje.
Välsigna våra händers arbete,
våra läppars tal
och vårt hjärtas tankar.
Låt oss få leva denna dag inför ditt ansikte
och till din ära.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.

4.
Nu tackar vi dig, Herre,
för att du har låtit oss uppnå
slutet av denna arbetsvecka.
Låt vilodagen bli en glädjedag,
då vi lyssnar till ditt ord,
kommer inför dig med våra böner
och knäböjer vid ditt nattvardsbord.
Låt oss en gång
vid slutet av vårt livs arbetsvecka
få gå in i den eviga sabbatsvilan
i din himmel.
Hör oss, för din Sons Jesu Kristi skull.
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