
Morgenbøn, Sommertræf 2020 
Der kan tændes et lys. Man kan gøre det hellige kors’ tegn + fra vor dåb 

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 

Herre, om morgenen hører du min stemme; 
      Om morgenen fremlægger jeg min sag og spejder efter svar. Sl 5,4 
Min mund er fuld af lovsang til dig,  
       Jeg priser din herlighed dagen lang. Sl 71,8 
Herre, åbn mine læber, 
       så min mund kan forkynde din pris. Sl 51,17 

Der kan synges en salme 

Trosbekendelsen 
Vi tror på Gud Fader, den almægtige, / himmelens og jordens skaber. 
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, / som er undfanget ved 
Helligånden, / født af Jomfru Maria, / pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, 
død og begravet, / nedfaret til Helvede, / på tredje dag opstanden fra de døde, 
/ opfaret til Himmels, / siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd, 
/ hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. 
Vi tror på Helligånden, / en hellig, almindelig kirke, / de helliges samfund, / 
syndernes forladelse, / kødets opstandelse og det evige liv.  

 

 
Luk 1,68-79 
Fadervor 
Fader vor, du, som er i Himlene! Helliget blive dit navn; komme dit rige; ske din 
vilje som i Himmelen, således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød; og 
forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere; led os ikke ind i fristelse; 
men fri os fra det onde; for dit er riget og magten og æren i evighed! Amen. 

Bøn for andre, for hinanden, for fællesskabet og for dagen. Afsluttende bøn: 
Almægtige Gud og Far! Du er vor skaber og har givet os livet også denne dag. 
Skab en ny begyndelse og led os, når vi går til vort kald og dagens opgaver.  Lad 
vort arbejde blive til gavn for andre og til ære for dig.  Vi stoler på din nåde og 
tilgivelse ved Jesus Kristus, vor Herre. Amen.  

Velsignelsen (synges)   
Velsign du os, o Gud, / ved din nåde os bevar', / lad dit ansigt lyse over os hver 
dag. / Velsign du os, o Gud, / løft dit åsyn på os og giv / os din fred, som varer 
ved evindelig.                                               4.Mos.6,24. Carsten Nielsen. BJ-J5. Node 2018/33 

 
Den mørke nat forgangen er, 
og dagen oprinder så vide, 
nu skinner sol over mark og kær, 
de fugle de sjunge så blide. 
Gud give os lykke og gode råd, 
sin nådes lys os tilsende! 
 
2. Gud være lovet i evighed, 
han denne nat tog os vare! 
Han lyse på os sin hellige fred 
og fri os af alskens fare! 
Gud give os lykke og gode råd, 
sin nådes lys os tilsende! 
 
3. Om påskemorgen, den signede dag, 
vor Herre stod op af døde, 
det var os alle et godt behag, 
han frelste os dermed af møde. 
Gud give os lykke og gode råd, 
sin nådes lys os tilsende! 
4. Ræk os, o Jesus, din frelserhånd 

i dag og i alle stunde, 
udløs os alle af mørkets bånd, 
at ret vi dig tjene kunne! 
Gud give os lykke og gode råd, 
sin nådes lys os tilsende! 
 
5. Da, hver gang dagen forgangen er, 
og natten til os fremskrider, 
vi dig vil prise, o Herre kær, 
af hjertet til alle tider! 
Gud give os lykke og gode råd, 
sin nådes lys os tilsende! 

H.C.Sthen 1589. DS 682. 
 
 Men din nåde er mig nok 
 Jeg er døbt, jeg på dig tror, 
I den store hvide flok 
Skal jeg mødes med min bror, 
min søster, alle dem som elsked dig 
Tak kære Gud, du frelste mig! 

Stefan L. Lund, 2020

 



Morgenbøn 
Der kan tændes et lys. Man kan gøre det hellige kors’ tegn + fra vor dåb 

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 

Herre, om morgenen hører du min stemme; 
      Om morgenen fremlægger jeg min sag og spejder efter svar. Sl 5,4 
Min mund er fuld af lovsang til dig,  
       Jeg priser din herlighed dagen lang. Sl 71,8 
Herre, åbn mine læber, 
       så min mund kan forkynde din pris. Sl 51,17 

Der kan synges en salme 

Trosbekendelsen 
Vi tror på Gud Fader, den almægtige, / himmelens og jordens skaber. 
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, / som er undfanget ved 
Helligånden, / født af Jomfru Maria, / pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, 
død og begravet, / nedfaret til Helvede, / på tredje dag opstanden fra de døde, 
/ opfaret til Himmels, / siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd, 
/ hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. 
Vi tror på Helligånden, / en hellig, almindelig kirke, / de helliges samfund, / 
syndernes forladelse, / kødets opstandelse og det evige liv.  

 

 
Luk 1,68-79 
Fadervor 
Fader vor, du, som er i Himlene! Helliget blive dit navn; komme dit rige; ske din 
vilje som i Himmelen, således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød; og 
forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere; led os ikke ind i fristelse; 
men fri os fra det onde; for dit er riget og magten og æren i evighed! Amen. 

Bøn for andre, for hinanden, for fællesskabet og for dagen. Afsluttende bøn: 
Almægtige Gud og Far! Du er vor skaber og har givet os livet også denne dag. 
Skab en ny begyndelse og led os, når vi går til vort kald og dagens opgaver.  Lad 
vort arbejde blive til gavn for andre og til ære for dig.  Vi stoler på din nåde og 
tilgivelse ved Jesus Kristus, vor Herre. Amen.  

Velsignelsen (synges)   
Velsign du os, o Gud, / ved din nåde os bevar', / lad dit ansigt lyse over os hver 
dag. / Velsign du os, o Gud, / løft dit åsyn på os og giv / os din fred, som varer 
ved evindelig.                                               4.Mos.6,24. Carsten Nielsen. BJ-J5. Node 2018/33 

 
Den mørke nat forgangen er, 
og dagen oprinder så vide, 
nu skinner sol over mark og kær, 
de fugle de sjunge så blide. 
Gud give os lykke og gode råd, 
sin nådes lys os tilsende! 
 
2. Gud være lovet i evighed, 
han denne nat tog os vare! 
Han lyse på os sin hellige fred 
og fri os af alskens fare! 
Gud give os lykke og gode råd, 
sin nådes lys os tilsende! 
 
3. Om påskemorgen, den signede dag, 
vor Herre stod op af døde, 
det var os alle et godt behag, 
han frelste os dermed af møde. 
Gud give os lykke og gode råd, 
sin nådes lys os tilsende! 

4. Ræk os, o Jesus, din frelserhånd 
i dag og i alle stunde, 
udløs os alle af mørkets bånd, 
at ret vi dig tjene kunne! 
Gud give os lykke og gode råd, 
sin nådes lys os tilsende! 
 
5. Da, hver gang dagen forgangen er, 
og natten til os fremskrider, 
vi dig vil prise, o Herre kær, 
af hjertet til alle tider! 
Gud give os lykke og gode råd, 
sin nådes lys os tilsende! 
H.C.Sthen 1589. DS 682. 
 
 Men din nåde er mig nok 
 Jeg er døbt, jeg på dig tror, 
I den store hvide flok 
Skal jeg mødes med min bror, 
min søster, alle dem som elsked dig 
Tak kære Gud, du frelste mig! 

 
 


