
Takk og bønn  

i gudstjenesten i Salem 
 
Takk Takk, gode Gud, for muligheten til å samles om Ordet ditt! 

Takk for frelsen i Jesus Kristus! 
Takk for all din omsorg og godhet! 
Takk for det åndelige fellesskapet vi får oppleve i Salem! 

Salem 
Styret 
Ansatte 
Dåpsbarna 
Søndagsskolen 
Ungdommene 
Eldre og syke 

Kjære Jesus, hjelp oss å møte hverandre med kjærlighet og omsorg. 
Gi styret visdom og veiledning! 
Styrk de ansatte i Salem, slik at de får tjene med glede og frimodighet! 
Bevar dåpsbarna og velsign hjemmene deres! 
Vær med barna og lederne i søndagsskolen! 
Led ungdommene og konfirmantene våre på din vei! 
Styrk de eldre og syke i forsamlingen med din nåde! 

De 
internasjonale 
møtene 
IKF  
Innvandrere 

Hellige Ånd, vi ber for det internasjonale arbeidet i Salem. Vi takker for alle som 
finner veien til møtene og ber om at du må åpenbare Ordet ditt for dem! 
Gi lederne kraft og frimodighet i tjenesten! 
Hjelp oss å møte våre nye landsmenn med kristen nestekjærlighet! 

Arrangementene 
i Salem 
Foreninger 
Smågrupper 

Himmelske Far, vi ber for arrangementene som skal være i Salem framover….., at 
de må bli til velsignelse. 
La foreningene og smågruppene bli til oppbyggelse for medlemmene! 
Hjelp oss å bruke Guds ord i hverdagen! Bevar oss i troen til målet er nådd! 
Vi ber om frelse for befolkningen i Stavanger. 

Månedens 
misjonsland 
Alle 
misjonærene 
De forfulgte 

Herre Jesus, vi ber for månedens misjonsland. Velsign våre utsendinger og 
nasjonale medarbeidere! 
Vær også med misjonærene på de andre misjonsfeltene våre! 
Driv nye ut i tjeneste, både heime og ute! 
Vær med dem som blir forfulgt for sin tro! 

Forkynnerne i 
Norge 
Det norske folk 

Landets ledere 

Hellige Ånd, velsign forkynnerne i Norge! Gi dem nåde og styrke i tjenesten! 
Kom nær til det norske folk, at vi tar imot ditt ord og lar det få konsekvenser for 
vårt liv! 
Vi ber for dem som har lederansvar i landet vårt, at de må få visdom og forstand til 
å styre etter Guds vilje. 

Bønneemner Vi ber for. . . . . . . . . ..eventuelle bønneemner som er kommet inn under gudstjenesten. 
Vi ber for.. .  ...andre aktuelle ting. 
Velsign gaven til misjonen i dag! Hjelp oss til å være glade givere! 

Takk Takk, gode Gud, for at du hører vår bønn, i Jesu navn! Amen 

La oss sammen 
be «Herrens 
bønn» 
(hvis det er tid) 

Fader vår du som er i Himmelen! La ditt navn holdes hellig. 
La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. 
Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld som vi og forlater våre 
skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket 
er ditt og makten og æren i evighet. Amen. 


