
Bøn på Kristi Legems og Blods Fest 
  
F: Almægtige og evige Gud! Vi tilbeder dig, som er, og var og bliver i al evighed! 
A: Vi nærmer os dig i ydmyg og inderlig tro, her, hvor du er til stede og skjuler din almagt 
og vælde under en ydre, synlig skikkelse. 
F: Vi tror, Herre Jesus Kristus, på dine ord, som er ånd og liv, og som virker almagts dåd, 
hvor de nævnes. Vi tror derfor på, at du, som er et med Fader og Helligånd, er iblandt os, 
iklædt alterbrødets hvide dragt. 
A: Vi bøjer os i støvet for dig og erkender vor ringhed og din Guddoms vælde og magt. 
F: Vi takker dig af hele vort hjerte for din uendelige kærlighed i den nat, da du blev forrådt 
og gav dine disciple det minde om dig og din lidelse, som skal samle os om dig og forene 
os med dig indtil tidernes ende. 
A: På dit ord tror vi, at brød og vin blev til dig selv, og at du under de ydre tegn hengav dig 
for verdens frelse. 
Det samme under virker din almagts ord, når vi på dit bud siger det ved dit alter. 
A: Hvorved vi alle får lov til at opleve skærtorsdagens mysterium. 
Vi lovpriser dig i dag med hele din hellige Kirke og beder dig gøre vor tro på din 
nærværelse i dit offer og dit sakramente stadig mere levende i vore hjerter. 
Opflam ved din uendelige kærlighed vore hjerter af kærlighed til dig, som elskede os først 
og elskede os indtil det sidste. 
F: Giv os styrke. Giv os renhed i tanke, ord og gerning. 
A: Giv os hellighed fra dig, du al helligheds ophav og evige væld. 
F: Jesus Kristus, vor Frelser, vor Gud og vor ven! 
A: Dig være tilbedelse, lov og pris, nu og i al evighed. Amen.


