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Vi synger salme: 451: Pange lingua, og LH 456 

HERRENS NÆRVÆR: «Jeg har lengtet inderlig å spise dette påskemåltidet med dere» 

Stille bønn: fem minutter 

Joh. 13, 1: «Jesus visste at hans time var kommet. Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han 
elsket dem helt til det siste.» 

Stille bønn: 2 minutter 

Meditasjon 

- Kjære Jesus, du har elsket dine og du elsker oss. Så stor er ditt ønske å være forenet med oss 

at du gir deg selv i vin og brød.  

 

- La oss lengte etter deg slik som du lengtet å holde måltid med dine apostler. Din kjærlighet gir 

alt, la oss ta imot deg med like stor hengivenhet. 

 

- Kristi sjel, hellige meg. / Kristi legeme, frels meg. / Kristi blod, fyll meg, / Vann fra Kristi side, 

tvett meg. / Kristi lidelse, styrk meg. / Gode Jesus, bønnhør meg. / I dine sår, skjul meg. / La 

meg ikke skilles fra deg. / Mot den onde fiende, vern meg. / I dødstimen, kall meg. / Og inn for 

ditt åsyn hent meg, / så jeg alltid kan prise deg med dine hellige i evigheters evighet. Amen. 

 

Joh 13, 35: «Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler at dere har kjærlighet til hverandre». 

Stille bønn: to minutter 

- Rens våre hjerter fra egenkjærlighet og selvhevdelse og gir oss velvilje og forståelse for 

hverandre. Gjør vår menighet til et felleskap som gjenspeiler din godhet. 

 

- La oss bære over med hverandre og fri oss fra splid. Gi oss din fred gjennom den hellige Ånds 

nærvær. 

 

Joh 15,4-5: «Bli i meg, så blir jeg i dere. Som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den 

blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er 

grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg, kan dere ingen ting gjøre.»   

Stille bønn: fem minutter 

- Stilt på oss selv er vi ingen ting, avskåret fra deg dør vi hen. Bare du gir oss livet og frukten av 

gode gjerninger.  

 

- Vidunderlig er ditt nærvær i oss, vi fylles av glede. Blir vi i deg, kan ingen ta gleden fra oss.  

 

Joh 12, 22-24: «Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, jeg sier 

dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør bærer 

det rik frukt.» 

 



Stille bønn: To minutter 

- Du har gitt deg som et hvetekorn i døden for at vi skulle få livet i eie. Hjelp oss å dø fra vår 

egoisme og bære frukt i deg. 

 

- Skjenk oss forløsning gjennom din lidelse og død og løft våre hjerter til oppstandelsens glede. 

 

Vi synger salme: LH 432 

Stille bønn: fem minutter 

Salme 40:  
«Jeg ventet, ja ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av 
fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe, han gjorde mine trinn 
faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud.  

Mange skal se det og frykte, og sette sin lit til Herren. Salig er den mannen som setter sin lit til Herren, 
som ikke akter på de overmodige og dem som gir seg av med løgn. Herre, min Gud! Mange er de 
under du har gjort, og mange er dine tanker for oss! Ingen kan lignes med deg. Vil jeg kunngjøre dem 
og tale om dem, de er flere enn at de kan telles. 

Slaktoffer og matoffer har du ikke lyst til - du har åpnet mine ører - brennoffer og syndoffer krever du 
ikke. Da sa jeg: Se, jeg kommer, i bokrullen er det skrevet om meg. Å gjøre din vilje, min Gud, er min 
lyst, og din lov er i mitt hjerte.  
 
Jeg bar fram ditt budskap om rettferdighet i en stor forsamling. Se, jeg lukket ikke mine lepper. Herre, 
du vet det. Jeg holdt ikke din rettferdighet skjult i mitt hjerte, jeg har kunngjort din trofasthet og din 
frelse. Jeg skjulte ikke din miskunnhet og din sannhet for en stor forsamling.  
 
La det behage deg, Herre, å fri meg ut! Herre, skynd deg å hjelpe meg! La alle dem som står meg etter 
livet og vil rive det bort, bli til skam og spott! La dem som sier til meg: Ha-ha! - bli forferdet på grunn 
av sin egen skam. La alle dem som søker deg, fryde og glede seg i deg! La dem som elsker din frelse, 
alltid si: Høylovet være Herren! 
Jeg er elendig og fattig, men Herren vil tenke på meg. Du er min hjelp og min frelser! Min Gud, drøy 
ikke! 
 
Stille bønn: fem minutter   

Vi synger salme: LH 431 

Sluttbønn: Allmektige Gud, Til din ære og menneskehetens frelse har du innsatt Kristus som evig 
yppersteprest. Han har vunnet deg et hellig folk ved sitt dyrebare blod. Gi at vi i ærefrykt feirer 
minnet om din sønn og får motta kraften fra hans korsfestelse og oppstandelse. Ved Ham, Kristus …. 


