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FORMULERTE BØNNER 

til gudstjenestens forbønnsdel 
 

Tilpasset Den norske kirkes Ordning for hovedgudstjeneste – punktet: 

17 FORBØNN FOR KIRKEN OG VERDEN 

 
Tre forbønnsforslag: 

 * Familiegudstjeneste 

 * Ordinær gudstjeneste 

 * Konfirmanter 

 
 

 

 
FAMILIEGUDSTJENESTE 

 

Det kan tennes et lys i lysgloben for hver bønn. 

Bønnene kan leses opp av liturgen og/eller av barn/konfirmanter/ungdom. 

Bruk gjerne også bønner som er skrevet av barn/konfirmanter/ungdom i deres menighet. 

 

 

L Kjære Gud, vi ber for alle dine barn på jorden. 

 Vær hos dem hele tiden, om natten og om dagen. 

 

M Herre, hør vår bønn. / Gud, vi ber. (Eller annet selvvalgt bønnesvar.) 

 

L Takk for at alle som tror på deg hører sammen. 

 Hjelp oss å huske at alle kristne i verden er våre søsken. 

 

M Herre, hør vår bønn. 

 

L Vi ber for dem som ikke får lov til å ha gudstjeneste, sånn som oss. 

 Hjelp dem å samles, og pass på dem. 

 

M Herre, hør vår bønn. 

 

L Vi ber for dem som blir arrestert av politiet, fordi de forteller andre om Jesus. 

 Vær hos dem og trøst dem, og la dem slippe fri. 

 

M Herre, hør vår bønn. 
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L Vi ber for kristne som må flykte fra husene sine og finne et nytt sted å bo. 

 Beskytt dem og hjelp dem i trygghet. 

 

M Herre, hør vår bønn. 

 

L Kjære Gud, hjelp oss så vi kan hjelpe våre kristne søsken som har det vondt. 

 Takk for at vi kan be for dem og vite at du hører. 

 

M Herre, hør vår bønn. Amen. 

 

 

 

 

 

ORDINÆR GUDSTJENESTE 

 (Evt. kan tekst/musikk fra «Litani for de forfulgte» brukes – se Ressursbanken på www.stefanus.no.) 

 

Det kan tennes et lys i lysgloben for hver bønn. La gjerne personer av ulik nasjonalitet og alder tenne 

lysene, som et synlig tegn på at vi har kristne søsken over hele jorden. 

Man kan gjerne «klippe ut» noen av bønneleddene nedenfor og «lime inn» i sin egen forbønn. 

 

 

L Evige Gud, takk for at vi får komme til deg med alle våre bønner. 

 Vi vet at du hører når vi ber. 

 

M Herre, hør vår bønn. / Gud, vi ber. (Eller annet selvvalgt bønnesvar.) 

 

L I dag vil vi løfte frem for deg alle kristne søsken som lider 

 under ufrihet, undertrykkelse og forfølgelse. 

 Hjelp oss å huske på dem, 

 så vi kan stå sammen med dem i bønn og handling. 

 

M Herre, hør vår bønn. 

 

L Vi ber om at de forfulgte vil sette sitt håp og sin tillit til deg. 

 Gi beskyttelse til dem som møter forfølgelse for ditt navns skyld. 

 Gi håp til våre forfulgte søsken. 

 

M Herre, hør vår bønn. 

 

L Vi ber om at forfølgelsen vil ta slutt der den skjer, og at det blir ekte trosfrihet. 

 La ofrene få oppleve rettferdighet. 

 Vi ber om at overgripere og voldsmenn holdes ansvarlig for sine handlinger. 

 

M Herre, hør vår bønn. 
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L Velsign og beskytt alle som er drevet på flukt for sin tros skyld. 

 La dem kjenne at de ikke er alene. 

 Gi dem trygghet og styrke på den farefulle veien mot et nytt hjem. 

 

M Herre, hør vår bønn. 

 

L Vi ber for alle barn som opplever krenkelser på grunn av sin tro. 

 Vi ber om at du må beskytte barna fra varige skader, både i sjelen og kroppen. 

 Der hvor barna har kommet bort fra sine familier, ber vi om at 

 du tar vare på dem inntil familiene gjenforenes. 

 

M Herre, hør vår bønn. 

 

L Vi ber om velsignelse for alle som arbeider for trosfrihet i lukkede land. 

 Hold din hånd over dem som forkynner evangeliet i et fiendtlig miljø. 

 Gi dem trygghet, klokskap og styrke til å fortsette. 

 

M Herre, hør vår bønn. 

 

L Evige og gode Gud, himmelske Far, vi takker for at du har kalt oss 

 til å være lys og salt i verden. 

 Gi oss mot og vilje til å være dine hender og føtter. 

 Gi oss vilje og kraft til å stå sammen med våre forfulgte søsken. 

 Kom med helbredelse, rettferdighet, kjærlighet og forsoning. 

 

M Herre, hør vår bønn. Amen. 

 

 

 

 

 

KONFIRMANTER 
 

Det kan tennes et lys i lysgloben for hver bønn. La gjerne ungdom av ulik nasjonalitet tenne lysene, 

som et synlig tegn på at vi har kristne søsken over hele jorden. 

 

 

L Kjære Gud, takk for at vi lever i et fritt land og er frie til å komme hit i dag, 

 for å møte hverandre og for å møte deg. 

 

M Gud, vi ber. / Herre, hør vår bønn. (Eller annet selvvalgt bønnesvar.) 

 

L I noen land må de kristne møtes i hemmelighet, 

 uten at politiet og regjeringen får greie på det. 
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 Gud, vær hos alle som har det sånn. 

 

M Gud, vi ber. 

 

L Vi ber om at alle mennesker i hele verden må få frihet 

 til å leve åpent med troen sin. 

 

M Gud, vi ber. 

 

L Gjør oss modige, sånn at vi alltid arbeider for andre menneskers frihet 

 og tør å stå opp mot urettferdighet og undertrykkelse. 

 

M Gud, vi ber. 

 

L Takk for at du hører alle våre bønner, enten vi ber stille eller høyt. 

 

M Gud, vi ber. Amen. 
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