
Nattverd (Vekselbønn: Skrift med tynn font lese av den som leder, tykk font leses i fellesskap) 
 

Nattverdsang 

 

Kjære Herre Jesus! Du er det levende brød som er kommet ned fra himmelen 

og gir verden liv! 

 

Den som kommer til deg skal ikke sulte. Den som tror på deg skal ikke 

tørste. 

 

Vi kommer til ditt bord for å motta ditt hellige legeme og blod. 

 

Hjelp oss å komme i ydmykhet og med sann tro på at det du gjorde på 

korset gjelder for oss som tar i mot troens gaver.  

 

Kjære Jesus! Takk at vi er et legeme i deg, én familie, et folk på jorda. 

 

Lær oss å elske hverandre slik som du har elsket oss. Trøst oss, og gi oss 

glede i frelsen, sammen med hele din kirke på jorda. 

 

Vår Far i himmelen! 

La navnet ditt helliges. 

La riket ditt komme. 

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. 

Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld,  

slik også vi tilgir våre skyldnere. 

Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. 

For riket er ditt, og makten og æren i evighet. 

Amen. 

 

Innstiftelsesordene. 1. Kor 11, 23b-26. Bønn. 

 

Jesus selv, han som ble korsfestet og stod opp fra de døde, har nå gitt oss sitt 

eget, hellige legeme og blod. Med det har han sonet alle våre synder. 

Så må han styrke oss og holde oss oppe i en sann tro til det evige liv. 

Amen. 

 

Takk og tilbedelse og deling. 

Nattverd (Vekselbønn: Skrift med tynn font lese av den som leder, tykk font leses i fellesskap) 
 

Nattverdsang 

 

Kjære Herre Jesus! Du er det levende brød som er kommet ned fra himmelen 

og gir verden liv! 

 

Den som kommer til deg skal ikke sulte. Den som tror på deg skal ikke 

tørste. 

 

Vi kommer til ditt bord for å motta ditt hellige legeme og blod. 

 

Hjelp oss å komme i ydmykhet og med sann tro på at det du gjorde på 

korset gjelder for oss som tar i mot troens gaver.  

 

Kjære Jesus! Takk at vi er et legeme i deg, én familie, et folk på jorda. 

 

Lær oss å elske hverandre slik som du har elsket oss. Trøst oss, og gi oss 

glede i frelsen, sammen med hele din kirke på jorda. 

 

Vår Far i himmelen! 

La navnet ditt helliges. 

La riket ditt komme. 

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. 

Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld,  

slik også vi tilgir våre skyldnere. 

Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. 

For riket er ditt, og makten og æren i evighet. 

Amen. 

 

Innstiftelsesordene. 1. Kor 11, 23b-26. Bønn. 

 

Jesus selv, han som ble korsfestet og stod opp fra de døde, har nå gitt oss sitt 

eget, hellige legeme og blod. Med det har han sonet alle våre synder. 

Så må han styrke oss og holde oss oppe i en sann tro til det evige liv. 

Amen. 

 

Takk og tilbedelse og deling. 


