Bøn til den himmelfarne Frelser
F: Lad os prise og tilbede herlighedens konge, Jesus Kristus, som er opfaren til himlen og
sidder ved Gud Faders højre hånd!
A: Lovet og priset være vor Frelser!
F: ”Gud har ophøjet Ham og givet Ham det navn, der er over alle navne.
A: For at i Jesu navn alle knæ skal bøje sig i Himlen, på jorden og under jorden, og alle
folkeslag bekende, at Jesus er i Gud Faders herlighed”.
F: Herre Jesus Kristus, evighedens konge! Ved din himmelfart er den bøn, du engang har
bedt, blevet opfyldt:
A: ”Fader! Herliggør mig hos dig selv med den herlighed, som jeg havde hos dig, før
verden blev til!”
F: Jesus! Du har lidt døden for os. Men nu ser vi dig i Himlen, kronet med herlighed og
ære. Sammen med alle Guds engle fryder vi os over den salighed, der er blevet din
menneskelige natur til del i din Faders rige.
A: Lov, ære og pris være dig i al evighed.
F: Lad os prise og tilbede herlighedens konge, Jesus Kristus, som er opfaren til himlen, for
der at berede os en bolig!
A: Lovet og priset være han, som vil komme igen for at kalde vore legemer frem til
opstandelsens herlighed!
F: Lovet og priset være vor Frelser. For Han har bedt for os:
A: ”Fader, jeg vil, at de, som du har givet mig, skal være der, hvor jeg er, at de må se den
herlighed, som du har givet mig”.
F: Herre Jesus Kristus, evighedens og herlighedens konge! Du har åbnet Himmeriges rige
for os. I dig er vor menneskelige natur blevet forherliget og ophøjet til Guds egen trone.
Lær os i al fremtid kun at søge, hvad der er dit, og lad vore hjerter bestandig være hos dig
i Himlen, hvorfra vi venter dig, vor Frelser, der selv vil være vor overmåde store løn i al
evighed.
A: Amen.

