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1.	  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)  

 
 
 
 



 
 

2.	  Bön	  om	  överlåtelse	  	  
	  
 
 

Fader, jag överlämnar mig åt Dig, gör med mig vad Du vill. 
Vad Du än gör med mig, tackar jag Dig. 

Jag är redo till allt. Jag är med på allt, bara Din vilja sker med 
mig och med allt Du skapat. 

Jag önskar ingenting annat, min Gud. 
Jag lägger mitt liv i Dina händer, jag ger Dig det, min Gud, med 
allt mitt hjärtas kärlek, för jag älskar Dig, och det är ett behov för 

mig, att få överlämna mig i Dina händer, utan förbehåll, med 
oändlig förtröstan, ty Du är min Fader. Amen. 

 
 
 

Herre Jesus Kristus, jag bekänner Dig som min Frälsare och 
Herre. 

Jag överlämnar mig nu åt Dig. 
Använd idag mina ögon att se med, 

mina öron att höra med, 
min mun att tala med, 

mina händer att arbeta med, 
mina fötter att gå med, 

mitt hjärta att bo i. 
Jag ger mig helt och hållet åt Dig, så att du kan tillväxa i mig, 

och leva och arbeta och be i mig. 
Amen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.	  Morgonböner 

 
 
 

Jag tackar Dig, Gud, min Fader i himmelen, genom Jesus Kristus, Din 
käre Son, för att Du i natt har skyddat mig för allt ont och farligt. 

Jag ber att Du förlåter mig mina synder och idag bevarar mig för synd 
och allt ont. 

Låt mig leva efter Din vilja. 
Jag överlämnar mig med kropp och själ i Dina händer. 

Låt Din helige ängel vara med mig, så att den onde fienden icke får 
makt över mig. 

Amen 
 

*** 
 

Tag, o Herre, och mottag all min frihet, mitt minne, mitt förstånd och 
min vilja, allt vad jag har och allt jag äger. 

 
Du har givit det åt mig, till Dig, o Herre, lämnar jag det tillbaka. 

Allt är Ditt, förfoga över det efter Din vilja. 
Ge mig endast Din kärlek och nåd, ty detta är nog för mig. 

Amen 
 

*** 
 

Lovad vare Du, Herre, för denna nya dag. 
I Dina händer lägger jag den, med allt vad den skall innehålla ... 

Var med mig i allt med Din välsignelse. 
Amen 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



4.	  Aftonböner	  
 
	  
 

Tack, Herre, för hela denna dag, särskilt för .......................... 
Förlåt mig för Jesu skull vad jag har brutit med tanka, ord, 

gärningar och underlåtelser. 
Tänk i nåd på ............................... 

Välsigna och bevara oss för allt ont och för oss till det eviga 
livet. 

Genom Jesus Kristus, vår Herre. 
Amen 

 
 

*** 
 
 

Vaka över oss, Herre, himmelske Fader och bevara oss för allt 
ont till kropp, själ och ande. 

Giv oss nåd att i denna natt trygga vila under Ditt beskärm. 
Och när omsider vår sista afton kommer, låt oss då få insomna i 

Din frid, 
att vi må uppvakna till Din härlighet. 

Genom Din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
 
 

*** 
 
 

I frid vill jag lägga mig ner och i frid vill jag somna in. 
Ty Du, Herre, låter mig bo i trygghet 

under Dina vingars skugga. 
Låt oss tacka Fadern och Sonen och Den Helige Ande. 

Låt oss prisa Herrens Namn i evighet. 
Lovad vare Du, Gud, i Din härlighets tempel. 

Högt lovsjungen och ärad i evighet. 
Herren, den allsmäktige och barmhärtige välsigne och bevare 

oss. 
 

Amen.     
 
 
 



5.	  Inför	  Bibelläsningen 
 
Läsning av den heliga Skrift är en form av fördjupad bön. 
Välj ett stycke ur Bibeln, läs det långsamt och begrundande. 
 
Smaka på orden, försök att i trons ljus förstå dess fulla mening 
som om de vore skrivna just med tanke på dig. 
 
Stanna ofta upp så att orden får tid att öppna sig och verka. 
Tänk hela tiden att du läser inför Guds ansikte. 
 
Inte dina ansträngningar är det som skall bära frukt, utan Guds 
Andes nåd, som vill falla som ett vårregn över din andes 
förtorkade mark 
 
Bön före bibelläsningen 
Herre, öppna mina ögon, att jag må skåda undren i Din lag. 
Tala Herre, Din tjänare hör. 
 
Bibelläsningar exempel 
 
Liksom regnet och snön faller från himmelen och inte vänder 
tillbaka dit igen förrän det har vattnat jorden och gjort den 
fruktsam och bärande, så att den ger säd till att så och bröd till att 
äta, så skall det också vara med ordet som går ut ur Min mun: det 
skall inte vända tillbaka till Mig fåfängt, utan att ha verkat vad 
Jag vill och utfört det vartill Jag hade sänt ut det. 
(Jes 55:10-11) 
 
Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något 
tveeggat svärd och skär så djupt att det skiljer själ och ande, led 
och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. 
(Heb 4:12) 
 
Bön efter bibelläsningen 
 

Herre, skriv Ditt ord i mitt hjärta, låt det slå rot och bära frukt. 
I det jag har läst tackar jag Dig särskilt för ... 
 

Du har visat mig Din vilja. Därför vill jag nu ... 
 

Hjälp mig genom Din helige Ande 
att hålla fast vid det Du givit mig. 
 

Amen 



	  
	  
	  

6.	  Bön	  om	  kyrkans	  förnyelse	  
 
 
 
 
 
 
 

Himmelske Fader, 
utgjut Din Helige Ande 

över hela Din kyrka. 
Giv oss en ny vision av Din härlighet, 

en ny upplevelse av Din makt, 
en ny trohet mot Ditt ord, 

en ny hängivenhet i Din tjänst, 
så att, genom vårt förnyade vittnesbörd, 

Ditt heliga Namn blir ärat och Ditt rike främjat. 
Genom Jesus Kristus, vår Herre. 

Amen     
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



7.	  Böner	  för	  veckans	  dagar.	  	  
	  

Helgsmål lördag kväll 
O Gud, Din nåd har följt oss under den gångna veckan. 

Vi tackar Dig för allt vad Du har givit oss, och ber Dig om en vilodag 
i Ditt hus, i gemenskap med Din församling. 

Låt oss en gång med Dina trogna få gå in i den sabbatsvila, som Du 
har lovat Ditt folk. 

Genom Din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
 
 
 
 
 

Bön på söndagens morgon 
Lovad vare Du, Herre, som låter oss fira ännu en helgdag. 

Lovad vare Du, Herre, som låter klockorna kalla till gudstjänst. 
Lovad vare Dug, Herre, som genom Din Helige Andes kraft åter 

samlar Dina trogna i hela världen. 
Förbarma Dig över Din kyrka och alla hennes församlingar. 
Välsigna alla gudstjänster, där Ditt ord rent förkunnas och 

sakramenten rätt förvaltas, och låt Din välsignelse spridas ut från dem. 
Välsigna oss alla, som samlas i Ditt hus och kring Ditt ord, särskilt i 

.............................. kyrka. 
Skänk Din församling en rätt undervisning genom Ditt ords tjänare 

.................... . 
Låt oss så fira den heliga Nattvarden, att vi får del av de andliga gåvor 

Du ger i den, så att tron, hoppet och kärleken växer och fördjupas. 
Drag dem till Dig som ville komma, men som av olika anledningar 

inte är med oss här idag. 
Ge kraft och frimodighet åt dem som ville komma, men som inte 

vågade. 
Förbarma Dig över oss alla. 

Genom Jesus Kristus, vår Herre. 
Amen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Tacksägelse efter mässan 
 

Vi tackar Dig, vår Fader, för Din tjänare Davids heliga vinstock, som 
Du uppenbarat för oss genom Jesus, Din tjänare. 

Dig vare ära i evighet! 
Vi tackar Dig, vår Fader, för livet och kunskapen som Du uppenbarat 

för oss genom Jesus, Din tjänare. 
Dig vare ära i evighet! 

Som detta bröd var kringspritt över kullarna, men samlades och blev 
till ett, så må Din kyrka samlas från Jordens ändar till Ditt rike. 

Ty Din är äran och makten, genom Jesus Kristus, i evighet. 
 
 

Vi tackar Dig, helige Fader, för Ditt Namn, som Du låtit bo i våra 
hjärtan, och för kunskapen och tron och odödligheten, som Du har 

låtit oss känna, genom Jesus, Din tjänare. 
Alla: Dig vare ära i evighet! 

Du, allsmäktige Herre, har skapat allt för Ditt Namns skull; Du har 
givit människorna mat och dryck, att vi må tacka Dig. Men åt oss har 
Du förlänat den andliga maten och drycken och det eviga livet, genom 

Din tjänare. Framför allt tackar vi Dig, för att Du är mäktig. 
Alla: Dig vare ära i evighet! 

Kom ihåg, Herre, på Din kyrka, rädda henne från allt ont och 
fullkomna henne i Din kärlek. Helga henne och sammanför henne från 
de fyra väderstrecken till Ditt rike, som Du har berett åt henne. Ty Din 

är makten och äran och härligheten i evighet. 
Amen. 

 
Ära vare Fadern och Sonen och Den Helige Ande, 
såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara 

från evighet till evighet. 
Amen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MÅNDAG 
 
 

Bön för arbetet 
Vi tackar Dig, Gud, för vårt dagliga arbete. 

Lär oss förstå att vi inte arbetar bara för oss själva, utan för hela den 
värld Du har skapat. 

Ge oss glädje, kraft och skicklighet i arbetet. Hjälp alla som har ett 
tungt och enformigt arbete, alla som har dåligt betalt och dåliga 

villkor, alla som finner sin trygghet hotad, då näringslivet förändras. 
Förbarma Dig över alla arbetslösa och långtidssjukskrivna, bevara 
dem för modlöshet och ringaktning av sig själva, och ge dem nya 

meningsfulla arbeten. 
Välsigna arbetsplatser och organisationer, förhandlingar och avtal, 

ekonomsikt liv och ekonomisk politik. 
I Jesu Namn. Amen. 

 
Bön när man är stressad. 

Käre Gud, jag har så mycket att göra. Jag räcker inte till för det. 
Lär mig att skilja mellan viktigt och oviktigt. 

Ge mig den lugna kraft jag behöver för att gå upp i min gärning, då 
blir varje ögonblick välsignat. 

Hjälp mig att vila i Dig, att avspänt och förtroendefullt vila vid Dina 
löften. 

Ge mig samvetets vila, i vissheten om mina synders förlåtelse. 
Ge mig tankens vila, i vissheten om att det är det dock är Du som styr 

allt. 
Ge mig hjärtats vila, i vissheten om att ingenting kan skilja mig från 

Din kärlek i Kristus Jesus. 
Amen. 

 
Ge mig arbete tills mitt liv är slut, och liv, tills mitt arbete är gjort. 

Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TISDAG 
 
 

Bön för mission, evangelisation och diakoni 
O Gud, Dig lovar och prisar och tackar Dina trogna i alla tider, med 
hela den himmelska härskaran, ty Du allena är helig. Ditt lov ljuder i 

himmelen, giv att också Jorden uppfylls av Din ära. 
Uppväck Din kristenhet till att utföra Ditt verk, och skänk henne kraft 

och frimodighet. 
Herre, vi skäms över att vi behåller så mycket för oss själva och har så 
många inbillade behov. Gör våra hjärtan brinnande i oss, så att vi inte 
motvilligt och förstrött lyssnar till Din kallelse, utan med glädje tjänar 

Dig i våra bröder och systrar. 
Du vill att alla människor skall bli frälsta och att Din rättfärdighet 
skall nå intill jordens ändar. Lär oss att vänta stora ting av Dig och 

visa oss vad vi kan göra för att Din vilja skall ske och Jorden få se en 
världsvid kyrka utan gränser mellan människa och människa, rik och 

fattig, ras och ras, folk och folk. 
O Gud, låt Ditt rike komma, så att Du blir allt i alla. 

Ty Du allena är värdig att mottaga pris och ära och makt, Du som har 
skapat allting.  
I Jesu namn. 

Herre Jesus Kristus, Du som kom till oss, inte för att bli betjänad, utan 
för att tjäna och ge Ditt liv för oss, gör oss lika Dig i självutgivande 

och aktiv kärlek. 
Lär oss att se våra medmänniskor med Dina ögon, och gör oss vakna 

för hur vi kan hjälpa dem, som behöver hjälp, trösta sörjande och 
modlösa, upprätta dem som saknar självaktning, och befria dem som 

är tyngda av bördor. 
Välsigna dem som Du har kallat till kyrkans diakoniämbete; gör dem 
hängivna, tålmodiga och kärleksfulla, så att människor i dem ser Ditt 

ansikte. 
Ge dem en levande vision av hur mycket Du  förmår i varje människas 
liv - och de "misslyckades", så att de kan tjäna i Din uthålliga kärlek, 

Du som lever och regerar i evighet. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ONSDAG 
 
 

Bön för Svenska Kyrkan och för Svenska Kyrkans Fria Synod 
 

Herre, Jesus Kristus, 
låt i nåd Svenska Kyrkan bli en levande och missionerande kristen 

kyrka som söker den enhet Du bad Din Fader om för att världen skall 
tro. 

Vi tackar Dig för det förtroende Du gett oss, som vill vara Dina 
lärjungar, 

att Du vill använda oss för Din kyrkas utbredande i Sverige och över 
hela Jorden. 

Vi tackar Dig för alla dem som Du har kallat att tjäna Dig i Svenska 
Kyrkan. 

Särskilt ber vi för kyrkans biskopar, präster, diakoner och diakonissor, 
ge dem uthållighet och frimodighet att förlita sig enbart på Dig, 

så att Ditt namn blir ärat. 
Låt genom dem Ditt folk få liv och föda för sin ande var och en på sin 

ort. 
Vi ber också för Svenska Kyrkans Fria Synod och för alla i vårt land, 

som står i trons och bekännelsens gemenskap. 
Låt Din Ande göra dem till ett redskap för Guds vilja med Svenska 

Kyrkan. 
Gör oss fasta på Ordets och bekännelsens grund, så att genom oss 

Din kyrka i vårt land befrias, bevaras och förnyas. 
Vi ber särskilt för Synodrådet, dekanaten, lokala grupper och dess 

ledare, att Du utrustar dem med Din vishet och kärlek, så att de kan 
vara de andliga ledare vi behöver. 

Led oss allt närmare Dig Själv, så att vi i evighet får leva med Dig i 
Faderns och Den Helige Andes gemenskap. 

Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

TORSDAG 
 
 

Bön för stift, dekanat och lokala grupper 
Herre Jesus Kristus, vi ber för våra stift och deras ledning. 

Ge människor i ledande befattning den vishet, kärlek till sanningen 
och ödmjukhet som de behöver i sitt ansvar för Ditt folk. 

Se i nåd till alla församlingar och sänd dem trogna tjänare som tänder 
bönens och förnyelsens eld och lär Dina trogna att älska och tjäna Dig. 

Vi tackar Dig för våra dekanat, lokala grupper och dess arbete. 
Vi ber för dekanerna och ledarna. 

Ge dem Din kärlek så att de kan möta alla dem som står undrande, 
kanske fientliga, 

med ett utflöde av denna kärlek som lönar ont med gott. 
Ge dem vishet och tålamod, så att de kan genomskåda den ondes 

förvillelser och se Din vilja. 
Vi ber om frid åt deras familjer, så att de kan ge och få stöd och hjälp. 
Kall dem som Du vill använda och ge dem frimodighet i sin uppgift. 

Öppna deras hjärtan, så att de upptäcker Dina lösningar på svårigheter 
som de möter. 

Ge dem en vision av vad Du vill ha gjort. 
Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 

 
Bön för Nattvardslivet 

Käre Herre och Frälsare, Du älskade oss alla så att Du dog för oss. 
Vi tackar Dig av allt hjärta, att Du ger oss Nattvarden till tecken och 

åminnelse av Din stora kärlek och där gör oss delaktiga av Ditt heliga, 
odödliga liv. 

Förena oss så med Dig att vi blir en enda kropp med Dig och Din 
kyrka. 

Vi ber Dig att Nattvarden måtte få en allt starkare ställning i vår 
kyrka, så att Nattvarden firas varje Söndag. 

Vi ber för alla kommunikanter, gör oss väl beredda att motta Din 
Lekamen och Ditt Blod. 

Väck hos dem som inte brukar Din heliga Nattvard en längtan efter att 
få möta Dig i Altarets Sakrament. 

Låt Sakramentets gemenskap med Dig bli en källa till förnyelse och 
nytt liv i församlingarna, så att vi helgas och alltmer växer samman 

med Dig, 
Du vår levande Herre. Amen. 

 
 
 



 
 
 
 
 

FREDAG 
 
 

Bön för sjuka, lidande och döende 
Jesus, vår Frälsare, vi ber till Dig om tröst och kraft åt alla lidande 

människor. 
O Herre, Du som på Korset har lidit och dött för oss, se i nåd till alla 

som har ont, alla sjuka, alla döende. 
Vi ber för alla med svåra handikapp och plågor, alla förlamade, 

blinda, döva stumma ..... 
alla psykiskt sjuka, alla i ångest och oro ..... 

alla som är beredda eller oberedda, snart skall dö .... 
Ge alla sjuka hälsa och ny kraft i enlighet med din vilja. Befria de 

döende från ångest och smärta, så att de kan dö i frid, i trons 
förvissning och att Du kan ge dem ett saligt slut. 

Låt kyrkans helande uppdrag bli levande och verksamt bland oss. 
Väck frimodiga bedjare i hel helande förbönens tjänst och utrusta dem 

med helbrägdagörelsens olika nådegåvor. 
Vi ber Dig, Herre, Du som sitter på Faderns högra sida som vår 
förebedjare, tag emot våra och hela Din kyrkas böner, med alla 

helgons och änglars och bär fram dem inför Fadern. 
Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

LÖRDAG 
 
 

Bön för den egna församlingen 
Herre, Jesus Kristus, Du är kyrkans huvud, Du är också vår 

församlings huvud. 
vi ber för alla i ........................s församling 
att Du ger oss en större längtan efter Dig. 

Kom Själv och omslut och uppfyll oss med Din kärlek. 
Öppna oss för Dina gåvor och hjälp oss att se och gå in i våra 

uppgifter i församlingen. 
Ge oss kärlek och förtroende för varandra, så att vår församling blir en 

plats för läkedom, försoning och gemenskap, 
Dig till ära och människor till frälsning. 
vi ber för våra präster .......................... 

gör dem till rätta herdar, styrk dem i tron på Dig och föröka deras 
kärlek till Ditt ord; 

för diakon-en /erna........................ 
för församlingsassistent-en/ erna ......... 

gör den varma och öppna i mötet med andra människor, 
för kyrkomusiker............ 

kyrkvärdarna..................kyrkovaktmästare........... 
att allt de gör får vittna om Dig; 

för alla ledare och medhjälpare i barn- och ungdoms-arbetet; 
ge dem arbetsglädje och uthållighet; 

för ledamöterna i kyrkoråd och kyrkofullmäktige; 
ge dem visioner och vishet, frimodighet och kärlek. 

Herre, vår Gud, vi tackar Dig för att Din kyrka finns. Där talar Du 
direkt till oss, där ger Du oss syndernas förlåtelse, rening och ro. Där 

blir det lättare för oss att bedja, tacka och lovsjunga. Där utger Sig Din 
Son för oss vid Nattvardsbordet. 

Där upplever vi gemenskap med de nu levande och för de sedan länge 
bortgångna. 

Där lyfts vi ur vår trånga värld in i Ditt väldiga sammanhang. 
För detta tackar vi Dig av hjärtat, 

genom Din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
	  
	  
	  
	  



8.	  Nyare	  böner	  för	  veckans	  dagar.	  
 
 

1) Söndag. Bön för Kristi Kyrka i Sverige (Ny) 
 

Helige Allsmäktige, 
Sveriges Kyrka ber Dig: 

röj igenvuxna stigar. 
Bygg tak för ruinerna. 

Låt våra böner stiga upp till ditt heliga berg. 
Samfunden i Sverige må stå fasta på Ditt ord. 
Må Uppståndelsekorset väcka folkets tro igen. 

I Faderns och Sonens och Den Helige Andes namn; 
Amen. 

 
2) Måndag. Bön för Sveriges kungahus (SvPs 1937:490, justerad) 

 
Välsigna, gode Gud, vår konung och vårt land 

och sträck Din allmaktshand över slott och hydda. 
Giv enighet, giv frid. Oss i Din fruktan stärk. 
Befrämja händers verk, våra hem beskydda. 
Giv tålamod och mod i motgång och fara. 

Giv kraft att liv och blod, allmänt väl ej spara. 
O Gud var god mot ditt folk och bevara alltid din arvedel. 

I Faderns och Sonens och Den Helige Andes namn; 
Amen. 

 
3) Tisdag. Bön för regeringen (inspirerad av Sveriges Kristna Råds 

dialog med Drottning Silvia) 
 

Vår Gud, vår Skapare och Herre, tack för våra liv och för vårt land. 
Vi, Dina barn i Sverige, ber Dig, genom Din Son Jesus Kristus, förlåt 

oss och hjälp oss förlåta. 
Hjälp oss komma nära Ditt rike. 

Hjälp oss älska alla och vårt land. 
Giv vad vi verkligen behöver. 

Förbarma Dig, rädda oss ifrån det onda inom och utom oss. 
Vi ber för Sveriges regering: 

giv den vishet, mod, frimodighet i linje med Din vilja och plan. 
Välsigna Sverige och dess folk. 

Var med oss och giv oss av Din frid, nu och för alltid, i Jesu namn. 
I Faderns och Sonens och Den Helige Andes namn; 

Amen. 
 
 



4) Onsdag. Bön för kommunerna, landstingen och alla myndigheter 
(Ny) 

 
Helige Herre, Du ordningens Gud, vi ber för Riksdag och 

kommunerna, landstingen och alla myndigheter. 
Lär dem värna livet och tillvaron att de vågar fatta rätta beslut med 

fullt ansvar för kommande släktled, med Räkenskapsdagen för ögonen 
I Faderns och Sonens och Den Helige Andes namn; 

Amen. 
 

5) Torsdag. Bön för Sveriges näringsliv (från Sverigebönen, omarbet) 
 

Helige Herre Gud. Som Dina avbilder är vi skapade till att tjäna Dig 
och att tjäna medmänniskor. Vi ska arbeta sex dagar i veckan och vila 

på den sjunde, liksom Du vilade när Du skapat Världen. 
Vi vill vara Dina medarbetare och bidra till utveckling av våra 

samhällen. 
Vi ber om arbete så alla kan bidra. 

Vi ber om omsorgsfullt ansvarstagande för människor och miljö. Vi 
ber om rättfärdigt förvaltarskap och att de kristna får vara förebilder 

genom att helga Sabbaten till det den skapats för 
I Faderns och Sonens och Den Helige Andes namn; 

Amen. 
 

6) Fredag. Bön för Sveriges Försvarsmakt (Utifrån Soldaterinran-66) 
 

Herre Sebaot, härskarornas Gud; det svenska försvaret vill verka för 
att vår fred och vårt oberoende bevaras, värnar Sveriges frihet. 

Väck vårt ansvar och vår offervilja att vi i fred och i krig samvetsgrant 
och efter bästa förmåga fullgör våra uppgifter som medborgare. 

Gör oss vakna för landets säkerhet. 
Främja samhörighet och god anda i säkerhets- och försvarsfrågorna. 
Om kriget kommer, led oss med våra gemensamma krafter, så att vi 

kan till det yttersta försvara vårt land. 
I Faderns och Sonens och Den Helige Andes namn; 

Amen. 
 

7) Lördag. Bön för Sveriges kultur (Ny) 
 

Herre, Du tidsåldrarnas Gud, vi tackar Dig för Sverige, för naturen 
och landskapen, för allt det vackra och skönasom människor har 

frambringat. Låt detta påminna om Dig, 
skönheten och glädjen hos Dig.  

I Faderns och Sonens och Den Helige Andes namn; Amen. 
 

Rättad 2015-11-28 av Kåre Strindberg 



9.	  Mariabön	  
 

(P) Herre Gud, du som utvalde jungfru Maria så att hon 
för oss har blivit ett föredöme och en föregångare på 
trons väg, 
till dig kommer vi med vår förbön. Herre, hör vår bön 

F och låt vårt rop komma inför dig. 
 
(P) Vi ber till dig för dem som lever i fångenskap och 
ofrihet, för alla förtryckta människor. 
Låt oss få del av Marias tro på den befrielse som din 
Son, hennes son, har fört till vår värld. Herre, hör vår 
bön 

F och låt vårt rop komma inför dig. 
 
(P) Vi ber till dig för dem som är handlingsförlamade 
och kuvade, för dem som ingen lyssnar på. 
Låt oss få del av Marias oräddhet inför vår världs 
övermodiga, härskare och rika så att vi med henne kan se 
fram emot att de ringa upphöjs och att de hungriga 
mättas. Herre, hör vår bön 

F och låt vårt rop komma inför dig. 
 
(P) Vi ber till dig för dem som förlorat livstro och 
skaparkraft, för dem som finner livet utan mening. 
Låt oss få del av Marias glädje över att finna livets 
innersta källflöden så att vi kan förverkliga din vilja i 
våra liv. Herre, hör vår bön 

F och låt vårt rop komma inför dig. 
 
(P) Vi ber till dig för din kyrka, för ditt folk som följer 
Maria på trons väg. 
Låt oss få del av hennes uthållighet så att vi kan nå fram 
till målet och där mottaga segerns krona. I Jesu namn.  
 
F Amen.  

	  



10.	  Välsignelser	  ur	  Nya	  Testamentet.	  
	  
Välgångsönskningar	  ur	  NT	  
 
	  
Fil	  1:2	  

Nåd	  vare	  med	  dig	  och	  frid	  av	  Gud,	  vår	  Fader,	  
och	  Herren	  Jesus	  Kristus.	  

Amen.	  
	  
	  
2	  Kor	  13:13	  

Vår	  Herres,	  Jesu	  Kristi,	  nåd,	  
Guds	  kärlek	  och	  den	  Helige	  Andes	  delaktighet	  

vare	  med	  dig	  alltid.	  
Amen.	  

	  
	  
Fil	  4:7	  

Guds	  frid,	  som	  övergår	  allt	  förstånd,	  
bevare	  ditt	  hjärta	  och	  dina	  tankar,	  

i	  Kristus	  Jesus.	  
Amen.	  

	  
	  
Rom	  15:13	  

Hoppets	  Gud	  uppfylle	  dig	  
med	  all	  glädje	  och	  frid	  i	  tron,	  

så	  att	  du	  har	  ett	  överflödande	  hopp	  
i	  den	  Helige	  Andes	  kraft.	  

Amen.	  
	  
	  
1	  Petr	  5:10-‐11	  

All	  nåds	  Gud,	  som	  har	  kallat	  dig	  
till	  Sin	  eviga	  härlighet	  i	  Kristus,	  
sedan	  du	  en	  liten	  tid	  har	  lidit,	  

Han	  skall	  fullkomna,	  stödja,	  styrka	  och	  stadfästa	  dig.	  
Honom	  tillhör	  väldet	  i	  evigheters	  evighet.	  

Amen.	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
Hebr	  13:20-‐21	  

Fridens	  Gud,	  som	  från	  de	  döda	  
har	  återfört	  vår	  Herre	  Jesus	  Kristus,	  
vilken	  genom	  ett	  evigt	  förbunds	  blod	  

är	  den	  store	  Herden	  för	  fåren,	  
Han	  fullkomne	  dig	  i	  allt	  vad	  gott	  är,	  

så	  att	  du	  gör	  Hans	  vilja;	  
och	  han	  verke	  i	  dig	  

vad	  som	  är	  välbehagligt	  inför	  Honom,	  
genom	  Jesus	  Kristus.	  

Honom	  tillhör	  äran	  i	  evigheters	  evighet.	  
Amen.	  

	  
	  
Ef	  3:20-‐21	  

Gud,	  som	  förmår	  göra	  mer,	  ja,	  långt	  mer	  
än	  allt	  vad	  du	  ber	  eller	  tänker,	  

efter	  den	  kraft	  som	  är	  verksam	  i	  dig,	  
Honom	  tillhör	  äran	  i	  församlingen	  

och	  i	  Kristus	  Jesus	  alla	  släkten	  igenom,	  
i	  evigheters	  evighet.	  

Amen.	  
	  
	  
1	  Tess	  5:23	  

Fridens	  Gud	  själv	  helge	  dig	  till	  hela	  din	  varelse,	  
så	  att	  hela	  din	  ande	  och	  din	  själ	  och	  din	  kropp	  

befinns	  bevarad	  ostrafflig	  
vid	  vår	  Herres,	  Jesu	  Kristi,	  tillkommelse.	  

Amen.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



11.	  Bön	  vid	  själaringning.  
 

 

 


