
Laudes  

Preludium  

1 | Innledning  

L | I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.  

A | Amen 

2 | Morgensalme  

 

2 Lær oss, Gud, kvar dag å telja, / sjå, kor snøgt vår livsdag lid! / Lær oss livsens 

veg å velja / medan det er enno tid! / Enn i dag du vil oss kalla, / snart kan 

myrker på oss falla. / Lat oss, medan det er dag, / fylgja Andens nådedrag! 

3 Gud, som skapte sol og stjerna, / deg me syngja takk og lov, / at um oss du 

ville verna / medan me i myrker sov! / Lys og leid oss, ljosens Fader, / til vår sol 

i gravi glader, / vekk oss so til morgon ny, / dag med solskin utan sky! 

3 | Bibelske salmer  

L | Gud, vær oss nådig og velsigne 

oss, Gud la sitt ansikt lyse for oss! 

M | Da skal din vei bli kjent på 

jorden, din frelse blant alle folkeslag 

L | Folkene skal prise deg, Gud, alle 

folk skal prise deg 

M | La folkeslag glede seg og juble, 

for du dømmer folkene med rettferd 
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og leder folkeslagene på jorden 

L | Folkene skal prise deg, Gud, alle 

folk skal prise deg. 

M | Jorden har gitt sin grøde, Gud, 

vår Gud, velsigner oss. 

L | Gud skal velsigne oss! Hele 

jorden skal frykte ham!

 

A | Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som det var i begynnelsen, 

så nå og alltid og i all evighet. Amen. 

 

4 | Tekstlesning 

ML | Det står skrevet i 1 Johannes brev Vi reiser oss 

ML | Slik lyder Herrens ord Vi setter oss 
 

5 | Sakarjas lovsang - Benedictus 

L | Velsignet er Herren, Israels Gud, 

for han har sett til sitt folk og forløst 

det. 

M | han har oppreist for oss et horn 

til frelse i sin tjener Davids hus, 

L | Slik han lovet fra gammel tid ved 

munnen til sine hellige profeter: 

M | Å frelse oss fra våre fiender og 

fra hånden til alle dem som hater 

oss. 

L | Han viste miskunn mot våre fedre 

og husket på sin hellige pakt, den ed 

han ga som løfte til Abraham, vår 

far, 

M | Så vi, frelst fra fiendehånd og 

uten redsel, kan få tjene ham for 

hans ansikt i renhet og rettferd alle 

våre dager 

L | Og du, barn, skal kalles profet for 

Den Høyeste, for du skal gå fram 

foran Herren og rydde hans veier 

M | og gi hans folk å kjenne frelsen 

når deres synder blir tilgitt, 

for vår Gud er rik på miskunn 

L | Slik skal lyset fra det høye gjeste 

oss som en soloppgang 

M | og skinne for dem som bor i 

mørke og dødens skygge, og lede 

våre føtter inn på fredens vei. 

    

A| Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som det var i begynnelsen, 

så å og alltid og i all evighet. Amen.      

 

7 | Bønn  
L | La oss takke og be. 
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Herre vår Gud og Far, vi takker deg fordi du har latt oss våkne opp til denne 

dagen, og fordi du på nytt lar oss høre budskapet om Jesus Kristus, han som du 

reiste opp fra de døde og gjorde til Herre i din kirke. 

Vi ber deg: Lukk opp våre hjerter ved din Hellige Ånd, så vi tar imot frelsens 

evangelium og etter din vilje lever et hellig liv, ved din Sønn, Jesus Kristus, vår 

Herre. 

M | Amen 

8 | Herrens bønn  

L | La oss be den bønn som Herren har lært oss  

M | Fader vår, du som er i 

himmelen! 

Helliget vorde ditt navn. 

Komme ditt rike. 

Skje din vilje, som i himmelen så og 

på jorden. 

Gi oss i dag vårt daglige brød. 

Og forlat oss vår skyld, 

som vi òg forlater våre skyldnere. 

Og led oss ikke inn i fristelse, 

men fri oss fra det onde.  

 

L | Fri oss, Herre, fra alt ondt, 

og gi oss nådig fred i våre dager, 

så vi med din barmhjertighets hjelp 

alltid må være fri fra synd 

og trygghet mot all trengsel, 

mens vi lever i det salige håp 

og venter vår Frelser Jesu Kristi 

komme. 

 
 

M | For riket er ditt, 

og makten og æren i evighet 
 

L | Herre Jesus Kristus, du som sa til 

dine apostler: 

«Fred etterlater jeg dere, min fred gir 

jeg dere,» 

se ikke på våre synder, men på din 

Kirkes tro, 

og gi den etter din vilje fred og 

enhet, 

du som lever og råder fra evighet og 

til evighet. 
Menigheten svarer 

Amen 
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9 | Slutningssalme  

 

2 Gud er Gud, om alle land lå øde, / Gud er Gud, om alle mann var døde. / 

Om slekter svimler – / blant stjernestimler / i høye himler / utallig vrimler 

Guds grøde. 

3 Høyen hall og dypen dal skal vike, / jord og himmel falle skal tillike, / 

hvert fjell, hver tinde / skal bratt forsvinne, / men opp skal rinne, / som solen 

skinne Guds rike! 

 

10 | Velsignelse  

L | Herren være med dere. 

M | Og med din Ånd 

L | Den allmektige Gud, 

Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, 

velsigne dere alle.    

M | Amen 


