Nidaros domkirke

MIDDAGSBØNN
FOR KLIMAET

ORDINÆR TID
FREDAG

L
A
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II

Leder
Alle
Kort pause
Leder (evt. menn e.a.)
Alle (evt. kvinner e.a.)

Åpningsord
L
A

I Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn.
Amen.

L

Vi samles denne fredagen til middagsbønn for klimaet
etter Kirkens gamle tidebønnordning.
Den bibelske salmen leses som vekselbønn med en kort pause
ved stjernen (*). «I» leses av leder, «II» leses av alle.

Innledning
L
A
L
A

Herre, la oss se din miskunnhet!
Og gi oss din frelse!
Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd,
Som i begynnelsen så nå og alltid, og i all evighet. Amen. Halleluja!

Bibelsk salme
Antifon:
L
Herre, du kjenner min lengsel, *
A mitt sukk er ikke skjult for deg.
I
II
I
II
I

Salme 38,10

Herre, hvor mange dine gjerninger er! * Og alle har du gjort med
visdom, jorden er full av det du bærer fram.
Alle venter på deg, at du skal gi dem mat i rett tid. *
Du gir, og de sanker, du åpner hånden,
og de blir mettet med det gode.
Du skjuler ansiktet, og de blir grepet av redsel, *
du tar livsånden fra dem, de dør og blir til støv igjen.
Du sender ut din Ånd, og de blir skapt, *
du gjør jorden ny.
Salme 104,24.27-30
Han dekker himmelen med skyer, *
sørger for regn til jorden og lar gresset spire på fjellene.
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I
II

A

Han gir føde til dyrene, *
til ravnungene som roper.
Han bryr seg ikke om hestens kraft *
og gleder seg ikke over mannens muskler.
Herren gleder seg over dem som frykter ham *
og venter på hans miskunn.
Salme 147,8-11
Ære være Faderen og Sønnen
og Den Hellige Ånd, *
Som i begynnelsen så nå og alltid,
og i all evighet. Amen.

Antifon:
A Herre, du kjenner min lengsel, * mitt sukk er ikke skjult for deg.
Lesning

Menigheten sitter under lesningen.

Stillhet og ettertanke
Responsorium
L
A
L
A
L
A

Jeg lengter etter deg som tørstende jord
jeg grunner på det dine hender har gjort
Lær meg å gjøre din vilje,
jeg grunner på det dine hender har gjort
Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige Ånd
Jeg lengter etter deg som tørstende jord,
jeg grunner på det dine hender har gjort.
Salme 143,5.10

L
A

På korset forløste Kristus hele skaperverket
Gud vil skape jorden ny

Bønner
L
A

Kyrie eleison!
Kriste eleison, Kyrie eleison!

L
A
L
A

Om respekt for ditt skaperverk over hele jorden, ber vi deg Gud.
Herre, hør vår bønn.
Om vilje til å bremse klodens oppvarming, ber vi deg Gud.
Herre, hør vår bønn.
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Om hjelp til dem som rammes av klimakatastrofer, ber vi deg Gud.
Herre, hør vår bønn.
Om framtidshåp for alle mennesker, ber vi deg, Gud.
Herre, hør vår bønn.
For oss som er samlet her, at vi må leve våre liv i tjeneste
for vår neste, ber vi deg, Gud.
Herre, hør vår bønn.
I stillhet legger vi fram for deg det hver av oss har på hjertet.
~ ~

L
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Herre, hør vår bønn
og la vårt rop komme til deg.

A

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.

L

Skapende Gud, du som ved Kristi kors satte alt det skapte fri, vi
ber deg, bevar jorden fra ødeleggelse, fri oss kortsynthet og
egennytte, og gi ydmykhet og vilje til å leve i pakt med ditt
skaperverk.
Ved Jesus Kristus, din Sønn, vår Herre.
Amen.

A

Velsignelse
L
A
L
A

La oss prise Herren:
Gud være lovet!
La oss be om velsignelse:
Herre, velsign oss og vern oss mot alt ondt,
og før oss til det evige liv.
Amen.

Alle reiser seg.

