
Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester 

 

Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for 

gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 

 

1. GUDSTJENESTE MED PRESENTASJON  

 

Bønn for konfirmantene  

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.  

Lokale forhold avgjør hvordan denne gudstjenesten skal legges opp. Konfirmantenes nærvær skal sette sitt preg 

på hele gudstjenesten.  

Fremstillingen av konfirmantene kan skje på ulike steder i gudstjenesten, for eksempel etter leddet Salme etter 

prekenen eller i gudstjenestens inngangsdel.  

Følgende bønn kan brukes som "Bønn for konfirmantene" på forbønnens plass. Bønnen ledes av liturg ved 

alteret, gjerne i samarbeid med noen av konfirmasjonstidens ledere.  

Til fremstillingen kan man knytte lystenning eller andre enkle symbolhandlinger.  

Menighetssvaret kan være "Gud, vær med oss alle" (Salmer 1997 nr. 159) eller et annet svar.  

Bønnen kan også bes sammenhengende med "Å Gud, hør vår bønn" (Salmer 1997 nr. 161) som avsluttende 

menighetssvar.  

   

L La oss vende oss til Gud i bønn og særlig be for våre konfirmanter.  

Enten A  

I Evige Gud og skaper, du har gitt oss livet i gave. 

Takk for at du elsker oss som vi er 

og kjenner vår glede og smerte, våre håp og savn.  

L Herre, led oss på dine veier.  

M Gud, vær med oss alle.  

II Allmektige Gud. Takk for at du våker over land og kirke, vårt nærmiljø og vår menighet. Vi 

ber for alle som har ansvar i samfunnet. 

Gi vilje og visdom til å kjempe for fred og rettferdighet for alle. 

Hjelp oss å bygge gode fellesskap og leve sammen i kjærlighet. 

I dag ber vi for:  

L Herre, led oss på dine veier.  

M Gud, vær med oss alle.  
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III Herre Jesus Kristus, du som tar imot oss i den hellige dåp, vi ber deg for konfirmantene:  

La dem få se mer av hvem du er, så de kan vokse i tro, håp og kjærlighet.  

Gi dem mot og styrke når livet blir vanskelig.  

Bevar dem fra alt ondt og la dem alltid eie gleden over livet.  

Vi ber deg for familie, venner, faddere og menighet.  

Hjelp oss alle å gi konfirmantene en god konfirmasjonstid.  

L Herre, led oss på dine veier.  

M Gud, vær med oss alle.  

L I stillhet vil vi nå legge frem for deg det hver og en av oss har på hjertet.  

Bønnestillhet  

L Herre, led oss på dine veier.  

M Gud, vær med oss alle.  

Eller B  

L Gode Gud, du som engang skapte lyset 

og stadig fornyer livet med all dets rikdom. 

Takk for at du har skapt oss i ditt bilde 

og gitt oss livets muligheter. 

La oss få se mer av hvem du er, 

så vi kan vokse i tro, håp og kjærlighet. 

Vi ber i dag for våre konfirmanter. 

Velsign deres konfirmasjonstid. 

Gi hver enkelt konfirmant å finne  

glede og styrke i fellesskapet.  

M Gud, vær med oss alle.  

L Gud, du som ser oss og kjenner oss som vi er.  

Takk for at du tar imot oss 

med alle våre lengsler og bekymringer, sorger og håp. 

Takk for at du hører når vi ber til deg –  

både når vi hvisker og når vi roper.  

M Gud, vær med oss alle.  

L Trofaste Gud, se til alle som står konfirmantene nær:  

familie og venner, faddere og menighet. 

La vår menighet være et hjem  

der de kan finne hvile og ny kraft. 

Hjelp oss å bygge gode fellesskap,  

så vi kan leve sammen i kjærlighet.  

M Gud, vær med oss alle.  

Her følger Herrens bønn.  

A Fader vår, …  
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2. KONFIRMASJONSGUDSTJENESTE MED FORBØNN FOR 

DEN ENKELTE  

1 Konfirmasjonstiden avsluttes med konfirmasjonsgudstjenesten.  

2 Gudstjenesten holdes som høymesse på vedkommende søn- eller helligdag med disse endringene:  

Ledd 2 Syndsbekjennelse kan utelates eller utformes i samarbeid med konfirmantene.  

Leddene 3 Bønnerop Kyrie og 4 Lovsang Gloria kan gis en annen form, se Norsk Salmebok og Salmer 1997.  

Trosbekjennelsen fremsies sammen med forsakelsen etter prekenen under leddet Påminnelse om dåpen.  

Ledd 14 Forbønn erstattes med leddene 14a Bønn for konfirmantene, 14b Kort bønnesalme og 14c Bønn for 

den enkelte konfirmant.  

3 Ved prosesjon kan det ringes med alle klokkene.  

4 Forrettende prest kan bære messehagel ved prosesjon og under altertjenesten.  

 

Inngangsord  

Gudstjenesten innledes med følgende inngangsord:  

Enten A  

L Kjære menighet. Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.  

Eller B  

I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.  

Liturgen sier noe om dagens karakter og om gudstjenesten som følger.  

Dette kan avsluttes med følgende bønn eller en fritt formulert bønn.  

Om mulig bes bønnen av en av konfirmantene eller en av konfirmasjonstidens ledere.  

L La oss be.  

Herre, vår Gud, takk for konfirmasjonstiden. Takk for at du elsker oss og kjenner alt i våre liv. 

Gjør oss åpne for det du vil gi oss. Velsign denne dagen. Amen.  

Kollektbønn  

Istedenfor dagens kollektbønn kan man bruke en av følgende bønner eller en annen høvelig bønn:  

Enten A  

Allmektige Gud, himmelske Far, takk for at du elsker oss. Vi ber deg: Styrk oss i troen, så vi 

kan leve i fellesskap med deg og være vitner om Jesu oppstandelse, du som med Sønnen og 

Den Hellige Ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet og til evighet.  

Eller B  
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Evige, trofaste Gud, du som tok imot oss i dåpen og gjorde oss til dine barn: Takk for at vi 

kan være trygge i din kjærlighet, du som aldri svikter. Lær oss din gode vilje, så vi lever til 

beste for hverandre. Gi oss troens glede og la våre liv vitne om at Jesus lever.  

Eller C  

Himmelske Far, vi takker deg for at du gjorde oss til dine barn i dåpen og gav oss et hjem i din 

kirke. Vi ber deg, styrk oss i troen, så vi kan leve etter din vilje og være dine medarbeidere på 

jorden. Gi oss kraft til å stride den gode strid, og hjelp oss til å nå det evige mål du har satt for 

vårt liv, ved Jesus Kristus, din Sønn, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og 

råder, én sann Gud fra evighet og til evighet.  

Tekstlesning  

Det kan leses én eller to lesetekster i tillegg til prekenteksten.  

Hvis det ikke prekes over en evangelietekst, skal en evangelietekst leses.  

Hvis én eller flere av dagens tekster synes mindre egnet, kan man for eksempel velge blant følgende:  

GT  5 Mos 6,4-7  

Salme 121  

Ep.  Fil 3,12-14  

Fil 4,4-9  

Ev.  Matt 7,24-29  

Joh 6,66-69  

Etter salmen etter prekenen (og kunngjøringer) følger eventuelt dåp, som avsluttes med en salme.  

Hvis det ikke er dåp, følger  

Påminnelse om dåpen  

Enten A  

L vendt mot menigheten  

Kjære menighet.  

I dåpen frelste Gud oss ut av mørkets makt og gav oss rett til å være lysets barn. Vi ble kalt til 

å følge Kristus og leve vårt liv i fellesskap med ham. La oss derfor bekjenne forsakelsen og 

troen som lød ved vår dåp.  

Eller B  

L vendt mot menigheten  

I dåpen ble vi født på ny av vann og Ånd. Vi ble tegnet med det hellige korsets tegn som et 

vitnesbyrd om at vi skal tilhøre den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus og tro på ham.  

La oss nå bekjenne forsakelsen og troen.  

Menigheten reiser seg.  
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A Jeg forsaker djevelen  

….  

14a Bønn for konfirmantene  

Her kan det nevnes aktuelle forbønner for konfirmantenes familier og relasjonene der, for lokalmiljøet, samt 

forbønner som angår årets konfirmanter spesielt. Også sykdom, sorg og andre vanskelige ting som angår én eller 

flere av konfirmantene, kan nevnes når det er avtalt med vedkommende.  

Menighetssvaret kan være "Gud, vær med oss alle" (fra Salmer 1997) eller et annet svar.  

Bønnen kan også bes sammenhengende med "Å Gud, hør vår bønn" som avsluttende menighetssvar.  

L La oss takke og be for våre konfirmanter.  

L Kjære Gud, vi takker deg for konfirmantene. Du har skapt dem i ditt bilde og gitt dem livet i 

gave. Du gjorde dem til dine barn i den hellige dåp. Hjelp dem til å være utholdende i bønnen 

og trofast bruke ditt Ord og den hellige nattverd. Styrk dem i troen, håpet og kjærligheten, så 

de sammen med alle som tror på deg, kan bekjenne Jesu Kristi navn og i ord og gjerning takke 

og tjene deg.  

M Gud, vær med oss alle.  

L Gode Gud, i dag ber vi deg om / for ...  

Vær nær hos konfirmantene, og la dem alltid ha et trygt sted i din kirke. Bevar dem fra alt 

ondt og gi dem visdom og kraft når livet blir vanskelig. Beskytt dem og hjelp dem i dag og 

alle dager.  

M Gud, vær med oss alle.  

Her følger Herrens bønn.  

A Fader vår, …  

14b Bønnesalme/Bønnevers  

14c Bønn for den enkelte konfirmant  

Konfirmantene kan komme fram enkeltvis eller gruppevis og knele ved alterringen. Der det er mulig, kan det skje 

ved at den første konfirmanten går via døpefonten til alterringen, mens den neste går fram til døpefonten og 

venter der mens den første blir bedt for. Når den som er blitt bedt for, reiser seg for å gå ned, går den neste fram 

til alterringen, mens en ny tar plass ved døpefonten.  

Til forbønnen kan en knytte lystenning eller andre enkle symbolhandlinger.  

Ved døpefonten bør Kristuslyset være tent.  

L Kjære konfirmanter.  

Til den kristne tro er dere døpt. I den kristne tro er dere opplært. Kom nå fram til Herrens 

alter, så vi kan be for hver enkelt av dere i Jesu navn.  

Konfirmantene går fram slik det er avtalt på forhånd, og kneler på alterringen.  

Enten A  
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Liturgen legger hånden på konfirmantens hode og ber ved navns nevnelse én av følgende bønner:  

1 Trofaste Gud, vi ber deg for (navnet nevnes) Gi ham/henne styrke til å møte livets utfordringer. 

Bevar ham/henne i troen på Jesus Kristus.  

2 Himmelske Far, vi ber deg for (navnet nevnes) Omslutt ham/henne med din velsignelse til et 

liv med fremtid og håp.  

3 Gode Gud, vi ber deg for (navnet nevnes) Bevar ham/henne fra alt ondt og vær hans/hennes 

vokter og hjelper i dag og alle dager.  

4 Evige Gud, vi ber deg for (navnet nevnes) Vær med ham/henne gjennom livet, og bevar 

ham/henne i din fred.  

5 Herre, vår Gud, vi ber deg for (navnet nevnes) Gjør ham/henne trygg på at ingenting kan skille 

ham/henne fra din kjærlighet i Kristus Jesus.  

6 All nådes Gud, vi ber deg for (navnet nevnes) Du som har begynt den gode gjerning i 

ham/henne, fullfør den, helt til Jesu Kristi dag.  

7 Herre, treenige Gud, vi ber deg for (navnet nevnes) Vær ham/henne nær med din nåde og styrk 

ham/henne i troen, håpet og kjærligheten.  

8 Barmhjertige Gud, vi ber deg for (navnet nevnes) Du har kalt ham/henne til å leve i fellesskap 

med deg. Vis ham/henne din kjærlighet og det håp som han/hun eier i deg.  

9 Trofaste Gud, vi ber deg for (navnet nevnes) Velsign hans/hennes fremtid, så han/hun kan 

vokse i tro og tillit til deg.  

10 Livets Gud, vi ber deg for (navnet nevnes) Hjelp ham/henne til å leve til din ære og til glede 

og velsignelse for andre.  

11 Allmektige Gud, vi ber deg for (navnet nevnes) La ham/henne alltid se at Jesus er veien, 

sannheten og livet.  

12 Evige, uforanderlige Gud, vi ber deg for (navnet nevnes) La ham/henne få kjenne din nærhet 

og alltid følge den veien som fører til frelse.  

13 Nådige, trofaste Gud, vi ber deg for (navnet nevnes) Styrk ham/henne ved din Hellige Ånd, til 

et liv i tro og tjeneste.  

14 Barmhjertige skaper og Herre, vi ber deg for (navnet nevnes) La ham/henne få vandre i ditt 

lys og leve sitt liv omsluttet av din kjærlighet.  

Eller B  

Liturgen legger hånden på konfirmantens hode og ber en bønn som er valgt eller utformet i løpet av 

konfirmasjonstiden i et samarbeid mellom presten eller kateketen og den enkelte konfirmant.  

Før konfirmanten(e) går ned igjen, sier liturgen:  

Fred være med deg/dere! +  

Etter at alle konfirmantene er bedt for, sier liturgen:  

Enten A  
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Den allmektige Gud har i dåpen gitt dere sin Hellige Ånd, gjort dere til sine barn og tatt dere 

inn i sin troende menighet. Han styrke dere med sin nåde til det evige liv.  

Eller B  

Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og 

gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde!  

 
Sluttord  

Når det er bedt slik for alle konfirmantene, bringer liturgen eller en annen representant for menigheten en kort 

hilsen, eventuelt i form av sluttordet nedenfor.  

Kjære konfirmanter.  

Kristus har kalt oss til å leve i troen på hans oppstandelse og være hans vitner i verden. Bli i 

hans kjærlighet og i fellesskapet med alle som tror på ham. Kristus har gitt oss til hverandre, 

han er nær oss i Ordet og bønnen, dåpen og nattverden. La oss alltid be for hverandre, og 

sammen med Kristus gå fremtiden i møte.  

Gudstjenesten avsluttes deretter med slutningssalme osv.  

 


