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 Nattebøn

Indledende Skriftemål
Længere form: se side 23.
Hvis man ønsker det, kan Nattebønnen begyn-
de med Til Indgang.
L. Vor hjælp er RHerrens navn.
R. Himlens og Rjordens skaber.

(Fadervor)

Syndsbekendelse
R. Vi bekender for dig, hellige og al-

mægtige Gud, / at vi ofte og på
mange måder / har syndet i tanke,
ord og gerning. / Tænk på os i barm-
hjertighed, / og forlad os for Jesu
Kristi skyld, hvad vi har forbrudt.
Amen.

V. Dersom vi bekender vore synder, er
Gud trofast og retfærdig, så at han
forlader os synderne og renser os fra
al uretfærdighed.

R. Amen.

Til Indgang
[V. Kristus, vor Gud, steg op under jubel,

Rhalleluja. 
R. På sin hellige trone har han taget sæ-

de, Rhalleluja.]
V. Omvend os, Herre, vor Rfrelses Gud.
R. Og afvend fra Ros din vrede.
V. O Gud, Rkom at fri mig.
R. Herre, il Rmig til bistand.
V. Ære være Faderen og Sønnen og

RHelligånden.
R. Som i begyndelsen, så nu og altid og

i al eRvighed. Amen. RHalleluja.

Bibelsk Psalme
Psalme 91
Antifon. Halleluja, Rhalleluja, * halleluja,
halleluja.
1. Den, der sidder i den HøRjestes skjul

* og dvæler i den Almægtiges skyg-
ge,

2. siger til Herren: Min tilflugt, min
Rklippeborg, * min Gud, på hvem jeg
stoler.

3. For han frier dig fra fuglefænRgerens
snare, * fra ødelæggende pest;

4. han dækker dig med sine <fjer>, †
under hans vinger finRder du ly, *
hans trofasthed er skjold og værge.

5. Du frygter ej Rnattens rædsler, * ej
pilen, der flyver om dagen,

6. ej pesten, der sniRger i mørke, * ej
middagens hærgende sot.

7. Falder end tusinde ved din si<de>, †
ti tusinde ved din Rhøjre hånd, * til
dig når det ikke hen;

8. du ser det kun Rmed dit øje, * er kun
tilskuer ved de gudløses straf;

9. for du, Herre, Rer min tilflugt, * den
Højeste tog du til bolig.

10. Der sker dig Rintet ondt, * dit telt
kommer plage ej nær;

11. for han byder Rsine engle * at vogte
dig på alle dine veje;

12. de skal bære dig på Rderes hænder, *
at du ikke skal støde din fod på
nogen sten;

13. du skal træde på slanRger og øgler, *
trampe på løver og drager.

14. »Da han klynger sig til mig, frier Rjeg
ham ud, * jeg bjerger ham, for han
kender mit navn;

 15. kalder han på mig, svarer jeg ham, i
trængsel Rer jeg hos ham, *  jeg frier
ham og giver ham ære;

16. med et langt liv mætRter jeg ham, *
og lader ham skue min frelse!«

I. Ære være FadeRren og Sønnen * og
Helligånden.

II. Som i begyndelsen, så Rnu og altid *
og i al evighed. Amen.

Antifon. Halleluja, Rhalleluja, halleluja,
halleluja.

Tekstlæsning Mark. 16:14-20
Til sidst viste han sig for de elleve selv,
mens de sad til bords, og han bebrejdede
dem deres vantro og hårdhjertethed, fordi
de ikke havde troet dem, der havde set
ham efter hans opstandelse. Så sagde han
til dem: »Gå ud i alverden og prædik
evangeliet for hele skabningen. Den, der
tror og bliver døbt, skal frelses; men den,
der ikke tror, skal dømmes. Og disse tegn
skal følge dem, der tror: I mit navn skal
de uddrive dæmoner, de skal tale med
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nye tunger, og de skal tage på slanger
med deres hænder, og drikker de død-
bringende gift, skal det ikke skade dem;
de skal lægge hænderne på syge, så de
bliver raske.« Da Herren Jesus havde talt
til dem, blev han taget op til himlen, og
han satte sig ved Guds højre hånd. Men
de drog ud og prædikede alle vegne, og
Herren virkede med og stadfæstede ordet
ved de tegn, som fulgte med.
V. Herre, forbarm dig Rover os.
R. Gud ske Rtak og lov.

Hverdage: Jer. 14:9
V. Du er dog i vor midte, Herre, dit

navn er nævnet over os, så lad os ej
fare!

R. Gud ske Rtak og lov.

Efter 1992-oversættelsen:
V. Du bor dog hos os, Herre, dit navn er

nævnt over os; gå ikke fra os.
R. Gud ske Rtak og lov.

Responsorium
V. I dine hænder, RHerre Gud, befaler

jeg nu min ånd. Halleluja, halleluja.
R. I dine hænder, RHerre Gud, befaler

jeg nu min ånd. Halleluja, halleluja.
V. Du forløser mig, Herre, du troRfaste

Gud.
R. Halleluja, halleluja.
V. Ære være Faderen og Sønnen og

RHelligånden.
R. I dine hænder, RHerre Gud, befaler

jeg nu min ånd. Halleluja, halleluja.

Hymne (Mel.tone 5 eller O Herre Krist, dig
til os vend eller Kom, sandheds Ånd) eller:

eller:

 

V. Til Himmels for du, Jesus, 
højt over Himles Himle — 
med undren dine venner
så dig fra jorden hævet.

I. Nu e
r du hos din Fader, 

du troner ved hans højre, 
du vore synders soning 
og alle vide verd*ners.

II. Du er hos ham vor Talsmand, 
dit virke er at bede:
du vil kun ét, at dine
hos dig må være evigt,

I. og skue herligheden, 
du deler med din Fader, 
og smage saligheden 
i din og hans forening.

I,II. Vi lover dig, o Jesus, 
som kom til os på jorden, 
nu troner hos din Fader, 
dog er os nær i Ånden. Amen.

V. Vogt mig, Herre, som Røjestenen. 
R. Skjul mig under dine Rvingers skyg-

ge.

Simeons Lovsang - Nunc Dimittis
Standard: se side 181. 
Antifon. Halleluja, Kristus opfor til det hø-
je, Rhalleluja, * han bortførte fanger, halle-
luja, halleluja.
I. Herre, nu lader du din Rtjener fare * 

efter dit ord i fred.
II. For mine øjne har Rset din frelse, *

som du beredte for alle folkeslagenes
åsyn.

I. Et lys til at oplyse hed Rningerne * og
en herlighed for dit folk Israel.

II. Ære være FadeRren og Sønnen * og
Helligånden.

I. Som i begyndelsen, så Rnu og altid * 
og i al evighed. Amen.

Antifon. Halleluja, Kristus opfor til det hø-
je, Rhalleluja, * han bortførte fanger, hal-
leluja, halleluja.

Bønner
Veksellæste bønner: se side 27.
(Pr. Herren væRre med jer.
R. Og Rmed din ånd.)
V. Lad os Ralle bede.
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Højtidsbøn
Antifon. Guds Kirke, fryd dig såre, — 
Rhalleluja! * For den, som dig til frelse er
båren, Rhalleluja! Han er opfaren, som
han sagde, — Lov Herren! Hans navn vil
vi påkalde, halleluja, lov Herren, Rhalle-
luja.
V. Lad os være glade. RHalleluja.
R. For Kristus er virkeRlig opstanden.
V. Lad os Ralle bede.

O almægRtige Gud, du som har op-
højet din Søn over alle Himle og gjort
ham til alles Herre, vær os nådig og
lad os blive og leve under ham i hans
rige og tjene ham i evig retfærdighed,
uskyldighed og salighed. Ved denne
din Søn, Jesus KriRstus, vor Herre. 

R. Amen.

Fadervor

Kristi Himmelfart og søndagen efter:
[V. Kristus, vor Gud, steg op under jubel,

Rhalleluja. 

R. På sin hellige trone har han taget sæ-

de, Rhalleluja.]
V. Lad os takke og Rlove Herren. Halle-

luja.
R. Herren være Rtak og lov. Halleluja.
V. Den almægtige Herre, Gud Fader,

RSøn og Helligånd, velsigne og be-
vare os Rnu og altid.

R. Amen.  

På hverdage:
V. I fred vil jeg lægRge mig ned.
R. Og i fred skal jeg Rsove ind.
V. For du, Herre, lader mig Rbo i tryg-

hed.
R. Under dine Rvingers skygge.
V. Lad os takke Gud, Faderen og Søn-

nen og RHelligånden.
R. Lad os prise hans Rnavn i evighed.
V. Lovet være du Gud, i RHimlens

fæste.
R. Priset og æRret evindelig.
V. Herren, den almægtige og barm-

Rhjertige, velsigne og beRvare os.
R. Amen.
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Nattebønnens Vekselbønner - 

Kollekter - Særlige bønner

1. Enkel form
V. Herren er Rmidt iblandt os.
R. I hans navn Rvil vi bede. 
V. Våg over os, Herre, himRmelske Fa-

der, og vogt os for alt ondt til legeme
og sjæl. Giv os nåde til i denne nat at
hvile trygt i din varetægt. Og når vor
sidste aften kommer, lad os da sove
ind i din fred, så vi må vågne op til
din herlighed. Ved din Søn, Jesus
KriRstus, vor Herre.  

R. Amen.
eller/og dagens kollektbøn.

2. Veksellæste bønner - Kollekter
V. Kyrie eRleison.
R. Christe eleison, Kyrie eRleison.
(Fadervor)
(Trosbekendelsen)
V. Ophøjet være du, Herre, Rslægters

Gud.
R. Priset og højt æret til Revig tid!
V. Lovet være Rdu i Himlen.
R. Priset og højt æret til Revig tid!
V. Kom til os,  Herre, i Rdenne nat,
R. for at værne Ros mod synd.
V. Forbarm dig oRver os Herre,
R. forbarm dig Rover os!
V. Din nåde være oRver os, Herre,
R. fordi vi håRber på dig!
V. Herre, Rhør vor bøn!
R. Og lad vort råb komRme til dig!
(P. Herren væRre med jer!
R. Og Rmed din ånd!)
V. Lad os Ralle bede.
Stille eller fri bøn

Kollektbøn
V. HerRre, vor Gud, kom til os og dette

hus og driv alle mørkets kræfter langt
herfra. Lad dine hellige engle vogte
os i fred, og lad din velsignelse altid
være over os, ved din Søn, Jesus Kri-
Rstus, vor Herre. 

R. Amen.

Lørdag:
V. HerRre, vor Gud, du, som har fulgt os

med din nåde i den uge, der nu går til

ende, vi takker dig for al din velsig-
nelse, som vi har modtaget, og beder
dig: Giv os i morgen at vågne op til
en hviledag i dit hus og i din menig-
hed og til engang at gå ind til den
evige hvile, som er beredt dit folk,
ved din Søn, Jesus KriRstus, vor Her-
re.  

R. Amen.

Bøn før nadver
V. O, almægRtige Gud, du, som altid har

vist din godhed og miskundhed imod
os, der ikke er værdige til så meget
som at opsamle smulerne fra dit bord,
giv os tro på, at her gives og udgydes
din Søns, Jesu Kristi, legeme og blod
for os til syndernes forladelse, liv og
salighed, han, som med dig lever og
regerer i Helligånds enhed, én sand
Gud fra evighedR og til evighed.

R. Amen.

På dage med nadver desuden:
V. Vi takker dig, Herre vor Gud, almæg-

Rtige Fader, fordi du har vederkvæ-
get os med dine salige gaver. Vi
beder, at du ved din barmhjertighed
vil lade dem komme os rettelig til
gode, til at styrke vor tro, oplive vort
håb og gøre den indbyrdes kærlighed
brændende1 i vore hjerter, for din
Søns, Jesu Kristi, vor RHerres skyld. 

R. Amen.
1 alternativt: levende (som i Ritualbogen)

3. Bøn om fred (Pro pace)
Antifon. Giv os i Rnåde, Gud, * fred i vore
dage; for ingen er der på jorden, som
ufred bort kan tage uden du, RGud, alene.

V. Bed om JeruRsalems fred.
R. Ro finde de, der Relsker dig!
V. Der råde fred på Rdine mure.
R. Tryghed i Rdine borge.
V. Lad os Ralle bede.

O RHerre Gud, fra hvem alle retsindi-
ge råd og retfærdige gerninger udgår.
Giv dine tjenere den fred, som verden
ikke kan give, så vore hjerter må føje
sig efter dine hellige bud, og vi må
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frelses fra alle vore fjenders rædsel og
fare og under dit værn leve et frede-
ligt og stille levned. Ved Jesus Kri-
Rstus vor Herre.

R. Amen.

4. Bøn for kirken
Mellem Påske og Pinse:
Antifon. Guds kirke, * fryd dig såre, - hal-
leluja! For den, som dig til frelse er båret,
halleluja! Han er opstanden (opfaren),
som han sagde, - lov Herren! Hans navn
vil vi påkalde, halleluja, lov Herren, hal-
leluja, halleluja!
V. Du som sidder ved Faderens Rhøjre

side.
R. Bed for din liRdende kirke.
V. Lad os Ralle bede.

ModRtag, o Herre, i nåde din kirkes
bønner, så den friet fra al modstand
og vildfarelse må have fred og frihed
til at tjene dig. Du som lever og rege-
rer med Faderen og Helligånden i én
Guddom, fra evighed Rog til evighed. 

R. Amen.

5. Bøn om evigt liv
(Kristus)
Antifon. Evige konge! * Himlenes høje her-
sker, Jesus, din ære priser alle helgen. Til
hvem vi råbe, Adams vildfarende sønner, 
til hvem vi nu sukke med ængstelig smer-
te flakkende i tåredalen. Du, som frelste
Peter fra faren, bær os, o Herre, på dine
stærke arme over det mørke dyb. O Jesus,
højt velsignet - frugt af jomfrulivet - vær
du vort lys, når endt er vor elende!  O re-
ne, o milde, o lys af lysenes kilde.
V. Herren har sendt sit  Rfolk forløsning.
R. Stiftet sin  Rpagt for evigt.

Eller: (Salve Regina)
Antifon. Hil dig, o dronning! * Moder til
den forbarmende, livets og sødmens, hå-
bets udspring, hil dig - til hvem vi råbe,
Evas vildfarende sønner, til hvem vi nu
sukke med ængstelig smerte flakkende i
tå-redalen. Eja jomfru, moder uden lige!
dine øjne moderligt glade så Guds Søn til

verden båret. O Jesus, højt velsignet -
frugt af jomfrulivet - vær du vort lys, når
endt  er vor elende! O rene, o milde, o lys
af lysenes kilde.
V. Herren har sendt sit Rfolk forløsning.
R. Stiftet sin Rpagt for evigt.
V. Lad os Ralle bede.

O Gud, du som ville, at dit ord skulle
påtage sig vor natur i Jomfru Marias
moderliv, og ved en engel bragte bud
derom, bønhør os, som tror, at hun i
sandhed er Guds moder, og skænk os
et evigt liv i hendes søn, Jesus Kris-
tus, vor Herre, din enbårne Søn, som
med dig lever og regerer i Helligånds
enhed, én sand Gud fra evighed Rog
til evighed. 

R. Amen.

(Fadervor)

Om søndagen sluttes med:
V. Lad os takke og Rlove Herren. (Hal-

leluja.)
R. Herren være Rtak og lov. (Halleluja.)
Halleluja læses kun på højtidsdage og i Påske-
Pinsetiden.

Velsignelse
V. Den almægtige Herre, Gud Fader,

RSøn og Helligånd, velsigne og beva-
re os (jer) nu og altid.

R. Amen.

På hverdage bruges til afslutning:
V. I fred vil jeg lægRge mig ned.
R. Og i fred skal jeg Rsove ind.
V. For du, Herre, lader mig Rbo i tryg-

hed.
R. Under dine Rvingers skygge.
V. Lad os takke Gud, Faderen og Søn-

nen og RHelligånden. 
R. Lad os prise hans Rnavn i evighed.
V. Lovet være du, Gud, i RHimlens fæ-

ste.
R. Priset og æRret evindelig.
V. Herren, den almægtige og barmhjer-

tige, velsigne og beRvare os.
R. Amen.


