Kirkebønnen
Når præsten om søndagen har afsluttet sin
prædiken, fremsiger han en såkaldt
”Kirkebøn”, dvs. en bøn for kirken, for dens
medlemmer og for det samfund, den enkelte
kirke er en del af. En kirkebøn, der følger
kirkens årtusindgamle hellige tradition, kan
f.eks. lyde således:
Lov og Tak og evig Ære være dig, vor Gud,
Fader, Søn og Helligånd,
Du som var, er og bliver én sand, treenig
Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i
al evighed. Vi beder dig:
Giv os nåde til at bede således, at vi vender
os mod dig med såvel hjerte som læber og fortjener at blive hørt.
Du er allestedsnærværende, fra dig kan ingen hemmelighed skjules. Må
vor viden om dette lære os at samle vore tanker om Dig med
ærbødighed og hengivenhed, således at vi ikke beder forgæves.
Først og fremmest beder vi for din hellige kirke på jorden.
Beskærm den gennem storm og trængsler og bevar den fra falsk tryghed
og verdens tillokkelser indtil fuldendelsen i evigheden.
Rens din kirke for kætteri og vantro. Giv os rettro biskopper og præster.
Flyt ikke lysestagen fra den gamle kristenhed, men oprethold dit ord og
dine sakramenter uforfalskede iblandt os. Lad alle kristne vokse i nåde
og kundskab om din vilje.
Hold din beskærmende hånd over vort folk og fædreland. Giv vor
verdslige øvrighed et gudfrygtigt kristent hjerte, så den regerer i korsets
lys, modstår magtens djævelske fristelse og forsvarer frihed og
retfærdighed.
Velsign og bevar vor dronning Margrethe II, prins Henrik, kronprins
Frederik, kronprinsesse Mary og hele det kongelige hus. Giv dem og os
alle nåde, fred og velsignelse og efter et kristeligt liv den evige salighed.
Men over alle andre velsignelser for os selv og vore medskabninger, O
Gud, trygler vi dig om at styrke vor sans for din nåde ved din forløsning
af verden, for værdien af den hellige tro i hvilken vi er blevet oplært,
således at vi ikke, ved vor egen forsømmelse bortkaster den frelse, Du
har skænket os, eller er kristne blot af navn!
Hør os, almægtige Gud, for hans skyld, som har forløst os og lært os at
bede:

Fader vor, du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed!
Amen.
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