LOVPRISNING
Litania till Guds kärlek
Herre Gud, Fader i himmelen,
Herre Guds Son, världens Frälsare,
Herre Gud, Du Helige Ande;
Helige Treenige Gud;
Var oss nådig!
Du som är oändlig kärlek,
Du som först älskade mig,
Du som har bjudit mig att älska Dig:
o, min Gud, jag älskar Dig!
Av hela mitt hjärta, av hela min själ,
med allt mitt förstånd och alla mina krafter över allt ägande och all ära,
över all glädje och alla nöjen, mera än mig själv och allt jag äger:
o, min Gud, jag älskar Dig!
I rikedom och fattigdom, i lycka och motgång, i hälsa och sjukdom, i liv och död,
i tid och evighet:
o, min Gud, jag älskar Dig!
O gemenskap med alla helgon och änglar, som åkallar Dig i himmelen, med den
kärlek, som Du Själv ger Dina trogna, med den kärlek, varmed Din Son älskade oss: o,
min Gud, jag älskar Dig!
LOVPRISNING
Mitt hjärta flödar över av sköna ord.
Jag säger: min dikt gäller en Konung.
En snabb skrivares penna är min tunga.
Du är den skönaste bland människors barn, ljuvlighet är utgjuten över Dina läppar.
Så ser vi att Gud har välsignat dig evinnerligen.
(Psalt 45:2-5)
Stor är Herren och högt lovad, i vår Guds stad, på Sitt heliga berg. Skönt höjer det sig,
hela Jordens fröjd, berget Sion längst uppe i norr, den store konungens stad.
(Psalt 48:2-3)
Lovad vare Herren! Dag efter dag bär Han oss.
Gud är vår frälsning.
Gud är för oss en Gud som frälser,
och hos Herren HERREN,
finns räddning från döden.
(Psalt 68:20-21)

Jag vill prisa Herrens gärningar.
Ja, jag vill tänka på Dina forna under.
Jag vill begrunda alla Dina gärningar och tänka på Dina verk.
Gud, i helighet går Din väg.
Vem är en gud så stor som Gud?
Du är Gud, en Gud som gör under.
Du har uppenbarat Din makt bland folken.
(Psalt 77:13-15)
Helig, helig, helig är Herren Sebaot,
hela Jorden är full av Din härlighet.
(Jes 6:3)
Jubla, ni himlar, och fröjda dig, du Jord,
och brist ut i jubel, ni berg.
Ty Herren tröstar Sitt folk
och förbarmar Sig över Sina betryckta.
(Jes 49:13)

