
Bøn til den hellige treenighed 

F: Lad os prise den treenige Gud, Fader, søn og Helligånd! 
A: Lad os love og forherlige Ham i al evighed! 
F: Lovet og priset være du, Gud, himmelske Fader! 
A: Du har ved din almagts ord skabt os og alle ting af intet. 
F: Gud Fader i Himlen! 
A: Forbarm dig over os! 
F: Al forbarmelses Fader og al trøstes Gud! 
A: Du har skænket os det. Vi giver dig det tilbage. 
F: Til dig opofrer vi det, helt og uden forbehold. 
A: Vær du vor kærlighed og vor ære i tid og evighed. 
F: Lovet og priset være du, Guds Søn, Jesus Kristus! 
A: For du har løskøbt os ved dit dyrebare blod! 

F: Guds Søn, verdens Frelser! 
A: Forbarm dig over os! 
F: Kærligste Frelser, Jesus Kristus! Hvordan kan vi gengælde dig alt det, som du har gjort 
for os? 
A: Modtag os i nåde som din ejendom, og værn os imod al synd. 
F: Lad os tjene dig i ydmyg kærlighed. 
A: Og blive dig tro til vor sidste stund. 
F: Hele vort liv skal være indviet til din tjeneste. 
A: For at dit dyrebare blod ikke må være spildt på os. 
F: Lovet og priset være du, Gud Helligånd! 
A: For du har helliget os og styrker os ved din syvfoldige nåde. 
F: Gud Helligånd” Du, den evige kærligheds bånd! Knyt os inderligt til dig. 
A: Og derved også til vor himmelske Fader og Hans Søn, vor Frelser. 
F: Bevar os i din hellige kærlighed. 
A: For at vi engang må opnå at tilbede, ære og prise dig. 
A: Tillige med Faderen og Sønnen i al evighed. 
F: Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden. 
A: Som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen. 
F: Ære være Faderen, som har skabt os! 
A: Ære være Sønnen, som har forløst os! 
F: Ære være Helligånden, som har helliget os! 
A: Lovet være den hellig og udelelige Treenighed, nu og i al evighed. 
F: Den almægtige Gud, Faderen og Sønnen og Helligånden velsigne os. 
A: Amen.
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