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Stabat mater dolerosa
Stabat mater dolorosa
Juxta crucem lacrimosa,
Dum pendebat Filius.
Cujus animam gementem,
Contristatam et dolentem
Pertransivit gladius.
O quam tristis et afflicta,
Fuit illa benedicta
Mater Unigeniti.
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Standande i gråt og kvida
Herrens mor ser Sonen lida
høgt på kross og skjemdatre.
Skjelvande, til dauden såra
og av sverdet gjennombora
stand ho i sin hjarteve.
Ingi sorg er tung som denne
ingen hev so djupt fått kjenne
liding som Guds fagna mor.

HILSEN OG INNLEDNING
Herre, du som elsker oss med en fars kjærlighet og en mors omsorg,
du som delte våre kår og ble vår bror, vi bekjenner at vi ikke har levd
som brødre og søstre, som dine barn, bundet sammen i kjærlighet.
ATTENDE DOMINE, ET MISERERE, QUIA PECCAVIMUS TIBI
(Se til oss, Herre, og miskunne deg, vi har syndet mot deg)
Nådige Gud, vi bekjenner at vi er bundet av synd og ikke kan befri
oss selv. Vi har syndet mot deg i tanker, ord og gjerninger ved det
vi har gjort og det vi har unnlatt å gjøre. Vi har ikke elsket deg av
hele vårt hjerte. Vi har ikke elsket våre medmennesker som oss selv.
ATTENDE DOMINE, ET MISERERE, QUIA PECCAVIMUS TIBI
Herre, Jesus, korset viser oss at synd er fiendskap mot deg. Tilgi oss
vår utroskap og skyld mot deg og gi oss innsikt i og anger over
våre synder - og vilje til omvendelse.
ATTENDE DOMINE, ET MISERERE, QUIA PECCAVIMUS TIBI
Den allmektige og barmhjertige Herre skjenke oss nådig forlatelse
og tilgivelse for våre synder.
AMEN.
Quae moerebat, et dolebat,
Pia Mater, dum videbat
Nati poenas inclyti.

Men hjå sonen vil ho vera
og med honom liding bera
til hans siste sukk på jord.

Quis est homo, qui non fleret,
Matrem Christi si videret
In tanto supplicio!

Kan det nokon utan tåre
sjå ho i si liding såre
bogna under krossen ned.

1. STASJON: JESUS BLIR DØMT TIL DØDEN
V: Vi tilber deg, Kristus og lovpriser deg.
S: Fordi du ved ditt hellige kors har forløst verden.
Da reiste øverstepresten seg, steg fram og spurte Jesus: «Har du
ikke noe å si til det de anklager deg for?» Men han tidde og svarte ikke et ord. Igjen spurte øverstepresten: «Er du Messias, Sønn
av Den velsignede?» Jesus svarte: «Jeg er det. Og dere skal se
Menneskesønnen sitte ved Kraftens høyre hånd og komme med
himmelens skyer.» Da flerret øverstepresten kappen sin og sa: «Hva
skal vi nå med vitner? Dere har hørt gudsbespottelsen. Hva mener
dere?» Alle fant ham skyldig til å dø. (Mark 14,60-64)
AGNUS DEI, QUI TOLLIS PECCATA MUNDI, MISERERE NOBIS!
Jordens konger reiser seg, fyrstene slår seg sammen mot Herren og
mot hans salvede. Jeg vil kunngjøre det Herren har fastsatt. Han sa
til meg: «Du er min sønn, jeg har født deg i dag. Be meg, så gir jeg
deg folkene som arv og hele jorden i eie. (Sal. 2, 2; 7-8)
La oss be: Herre, lær oss å tenke på din godhet når vi dømmer, og
når vi dømmes, til å tro på din barmhjertighet. Fri oss fra trangen
til å forhåndsdømme andre mennesker. Vi ber om at alle som er
anklaget får en rettferdig rettsak, og at ingen uskyldige dømmes.
KYRIE ELEISON
Quis non posset contristari,
Christi Matrem contemplari
Dolentem cum Filio?

Kan det nokon hegda gråten
når han ser ho jammerbroten,
luta under pinsletre.

2. STASJON: JESUS MOTTAR KORSET
V: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
S: Fordi du ved ditt hellige kors har forløst verden.
Pilatus sier da til jødene: «Se, her er kongen deres!» Men de ropte:
«Bort med ham, bort med ham! Korsfest ham!» «Skal jeg korsfeste
kongen deres?» spurte Pilatus. «Vi har ingen annen konge enn
keiseren», sa overprestene. Da overga han Jesus til dem for at han
skulle korsfestes. Så tok de Jesus med seg. Han bar selv korset sitt
og gikk ut til det stedet som heter Hodeskallen, på hebraisk Golgata. (Joh 19,14-17)
AGNUS DEI, QUI TOLLIS PECCATA MUNDI, MISERERE NOBIS!
Hvem trodde budskapet vi fikk? Hvem ble Herrens arm åpenbart
for? Han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd
av tørr jord. Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på, ikke
et utseende vi kunne glede oss over. Han var foraktet, forlatt av
mennesker, en mann av smerte, kjent med sykdom, en de skjuler
ansiktet for. Han var foraktet, vi regnet ham ikke for noe. (Jes 53,
1-3)
La oss be: Himmelske far, din sønn Jesus Kristus bærer fortsatt sitt
kors i alle som lider og blir forfulgt. Gi oss å forstå at det er deg vi
hjelper, når vi hjelper dem.
KYRIE ELEISON
Pro peccatis suae gentis
Vidit Jesum in tormentis
Et flagellis subditum.

All vår synd læg på den eine,
krossen tyngde på den reine,
han som utan synder var.

:

3. STASJON: JESUS FALLER FØRSTE GANG
UNDER KORSET
V: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
S: Fordi du ved ditt hellige kors har forløst verden.
Om verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg først.
Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men
dere er ikke av verden. Jeg har jo utvalgt dere fra verden, og derfor
hater verden dere. Husk hva jeg sa til dere: En tjener er ikke større
enn sin herre. Har de forfulgt meg, vil de også forfølge dere. (Joh.
15, 18-20)
AGNUS DEI, QUI TOLLIS PECCATA MUNDI, MISERERE NOBIS!
Hvorfor er drakten din så rød, lik klærne til en som tråkker druer?
«I vinpressen tråkket jeg alene, ingen av folkene var med meg.
Jeg tråkket på dem i min vrede og trampet dem ned i min harme.
Saften deres sprutet på klærne mine, hele drakten min ble tilsølt.
For jeg hadde hevnens dag i hjertet, året for å løse ut var kommet.
Jeg så meg om, det var ingen som hjalp, jeg undret meg, men fikk
ingen støtte. (Jes. 63, 2-4)
La oss be: Herre, nøden rammer ofte de svakeste og de uskyldige.
Vi ber deg om at barna i de sykdomsrammede land må få den hjelp
de trenger. Gi de mange foreldreløse barn som er rammet av sult,
krig og utnyttelse, styrke til å reise seg. Beskytt dem mot overgrep
som truer deres liv.
KYRIE ELEISON
Vidit suum dulcem natum
Moriendo desolatum,
Dum emisit spiritum.

Bøygd av sorg ho såg han lida
og i dauden einsam strida;
djupt i sjeli sverdet skar.

4. STASJON: JESUS MØTER SIN MOR
V: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
S: Fordi du ved ditt hellige kors har forløst verden.
Ved Jesu kors sto hans mor, morens søster, Maria som var gift med
Klopas, og Maria Magdalena. Da Jesus så sin mor og ved siden av
henne disippelen han elsket, sa han til sin mor: «Kvinne, dette er
din sønn.» Deretter sa han til disippelen: «Dette er din mor.» Fra da
av tok disippelen henne hjem til seg. (Joh. 19, 25-27)
AGNUS DEI, QUI TOLLIS PECCATA MUNDI, MISERERE NOBIS!
Hvordan skal jeg tale til deg, hva skal jeg ligne deg med, du Jerusalems datter? Hvilken sammenligning skal jeg bruke, for å trøste
deg, Sion, du unge jomfru? For din skade er stor som havet, hvem
kan lege deg? (Klag. 2, 13).
La oss be: Herre, ved din lidelse ble din mors hjerte gjennomboret
av et sverd, slik Simeon hadde profetert. Forenet med henne ber
vi for alle som står sine nærmeste bi i deres lidelse. Måtte de finne
styrke i hennes eksempel.
KYRIE ELEISON

Eia Mater, fons amoris,
Me sentire vim doloris
Fac, ut tecum lugeam.

Kjærleiks kjelde, moder milde,
eg so gjerne gråta vilde
attmed krossen hans med deg!

5. STASJON: SIMON FRA KYRENE HJELPER
JESUS Å BÆRE KORSET
V: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
S: Fordi du ved ditt hellige kors har forløst verden.
Da de hadde hånt ham, tok de purpurkappen av ham og kledde
ham i hans egne klær. Så førte de Jesus ut for å korsfeste ham. Og
de tvang en mann som gikk forbi, til å bære korset hans, det var
Simon fra Kyréne, far til Aleksander og Rufus. Han var på vei inn fra
markene. De førte Jesus ut til et sted som heter Golgata – det betyr
Hodeskallen.
AGNUS DEI, QUI TOLLIS PECCATA MUNDI, MISERERE NOBIS!
Jeg roper høyt til Herren. Jeg ber til Herren om nåde. Jeg øser ut
min klage og forteller ham om min nød. Når min ånd blir svak,
kjenner du min sti. På veien der jeg går, setter de snarer. Vend blikket mot høyre og se: Ingen kjennes ved meg, jeg har ikke noe sted
å flykte, ingen bryr seg om meg. (Sal. 142, 2-5)
La oss be: Herre, du har pålagt oss å bære hverandres byrder. Vi
takker deg for alle de mennesker som gir av seg selv for å lindre
andre menneskers lidelse. Vi ber for Caritas og alle som i Kirkens
tjeneste arbeid for de som er rammet av sykdom og nød.
KYRIE ELEISON

Fac, ut ardeat cor meum
In amando Christum Deum,
Ut sibi complaceam.

Lat din kjærleik i meg strøyma,
so din son eg kan kje gløyma
og han kjennast vil med meg.

6. STASJON: VERONIKA REKKER JESUS
SVETTEDUKEN
V: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
S: Fordi du ved ditt hellige kors har forløst verden.
Da skal de rettferdige svare: ‘Herre, når så vi deg sulten og ga
deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og
tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i
fengsel og kom til deg?’ Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg
sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har
dere gjort mot meg.’ (Mat. 25, 37-40)
AGNUS DEI, QUI TOLLIS PECCATA MUNDI, MISERERE NOBIS!
En trofast venn er et trygt vern, finner du ham, har du funnet en
skatt.En trofast venn kan ikke betales, hans verd kan ikke veies på
vekt. En trofast venn er som en livgivende drikk; du finner ham om
du frykter Herren. Den som frykter Herren, velger sine venner med
omhu, for han behandler sine venner som seg selv.
La oss be: Herre, gjennom andre mennesker lærer vi din kjærlighet
å kjenne. Gi oss mot til å støtte dem som trenger oss, også når det
koster.
KYRIE ELEISON

Sancta Mater, istud agas,
Crucifixi fige plagas
Cordi meo valide.

Sæle mor, vil du det gjera,
at i hjarta eg fær bera
her på jord min Frelsars sår?

7. STASJON: JESUS FALLER ANNEN GANG
UNDER KORSET
V: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
S: Fordi du ved ditt hellige kors har forløst verden.
Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte:
Han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre
lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved
hans sår ble vi helbredet. Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin
egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham.
(Jes. 53, 4-6)
AGNUS DEI, QUI TOLLIS PECCATA MUNDI, MISERERE NOBIS!
Han ble mishandlet, han ble plaget, og han åpnet ikke munnen, lik
et lam som føres bort for å slaktes, lik en sau som tier når den klippes, og han åpnet ikke munnen. Da han var død, fikk han sin grav
blant urettferdige og hos en rik, enda han ikke hadde brukt vold og
det ikke fantes svik i hans munn. (Jes. 53, 7; 9)
La oss be: Herre, ofte faller vi tilbake til gamle synder og feil! Vi har
liten kraft og liten utholdenhet i det gode. Gi oss større innsikt i
hva du vil med oss. Vi ber om at kjærligheten må være den drivkraft som inspirerer våre handlinger.
KYRIE ELEISON
Tui nati vulnerati,
Tam dignati pro me pati,
poenas mecum divide.

Mine synder hev han sona
lat meg fylgja deg og vona
at til krossen hans eg når.

Fac me tecum pie flere,
Crucifixo condolere,
donec ego vixero.

Lat meg blandt hans venar
finnast all hans ynk og liding
minnast medan eg på jordi fer.

8. STASJON: JESUS TRØSTER JERUSALEMS
KVINNER
V: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
S: Fordi du ved ditt hellige kors har forløst verden.
En stor folkemengde fulgte med, blant dem mange kvinner som
jamret og gråt over ham. Men Jesus snudde seg mot dem og sa:
«Jerusalems døtre! Gråt ikke over meg, men gråt over dere selv og
barna deres. (Luk 23, 27-28)
AGNUS DEI, QUI TOLLIS PECCATA MUNDI, MISERERE NOBIS!
Se hit, dere som går forbi på veien. Finnes det en smerte som min,
den som har rammet meg? Den lar Herren meg lide på sin brennende vredes dag. Derfor gråter jeg, tårene strømmer fra øynene.
Den som kan trøste og berge mitt liv, er langt borte fra meg.
Barna mine ligger forlatt, fienden var for sterk.
La oss be: Elskede Jesus, med tårer i øynene så Jerusalems
kvinner deg såret, knust og forlatt. Styrk vår tro, slik at vi ser deg
i våre brødre og søstre når de blir såret av missunnelse, knust av
urettferdighet eller forlatt i likegyldighet.
KYRIE ELEISON

Juxta crucem tecum stare
Et me tibi sociare
In planctu desidero.

Lat meg attmed krossen standa,
tårone med dine blanda
til eg kjem hans hjarta nær!

9. STASJON: JESUS FALLER TREDJE GANG
UNDER KORSET
V: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
S: Fordi du ved ditt hellige kors har forløst verden.
Jeg ligger presset mot støvet. Gi meg liv slik du har sagt! Jeg fortalte om mine veier, og du svarte meg. Lær meg dine forskrifter!
La meg forstå den veien dine påbud viser! Jeg vil grunne på dine
under. Min sjel gråter av sorg. Reis meg opp slik du har sagt! (Sal.
119, 25-28)
AGNUS DEI, QUI TOLLIS PECCATA MUNDI, MISERERE NOBIS!
Herren er mitt lys og min frelse, hvem skulle jeg være redd for?
Herren er mitt livs vern, hvem skulle jeg frykte? Når voldsmenn og
fiender nærmer seg for å sluke meg, da snubler de og faller selv.
Om en hær vil beleire meg, er mitt hjerte uten frykt. Om krigen
truer, er jeg likevel trygg. (Sal. 27, 1-3)
La oss be: Evige Gud, gi oss styrke til å reise oss når vi faller. Gi oss
som den hellige Paulus mot til å rose oss over vår svakhet, den som
gjør det mulig for Kristi kraft å ta bolig i oss.
KYRIE ELEISON

Virgo virginum praeclara,
Mihi iam non sis amara;
Fac me tecum plangere.

Møy, du reinaste av alle,
som deg her Guds mor fekk kalle,
vil du høyre bøni mi?

10. STASJON: JESUS BLIR KLEDT AV
V. Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
S: Fordi du ved ditt hellige kors har forløst verden.
De gav ham vin blandet med galle, men da han smakte på den,
ville han ikke drikke. Så korsfestet de ham, og de delte klærne hans
mellom seg ved å kaste lodd om dem. (Mat. 27, 34-35)
AGNUS DEI, QUI TOLLIS PECCATA MUNDI, MISERERE NOBIS!
Salig er den som Gud viser til rette. Du skal ikke forakte formaning
fra Den veldige! For han sårer, og han forbinder. Han knuser, og
hans hånd leger. Spott har knust mitt hjerte, det kan ikke leges.
Forgjeves håpet jeg på medynk, jeg fant ingen som kunne trøste.
De ga meg gift i maten; da jeg var tørst, fikk jeg eddik å drikke. (Job
5, 17-18; Sal. 69, 21-22)
La oss be: Herre, hvor ofte ser vi ikke på vår neste med forakt! Vi
avkler ham hans verdighet, og blottstiller ham og overser det gode
i ham. Kle oss i din kjærlighet, slik at vi kan bekjempe ondskap og
menneskeforakt.
KYRIE ELEISON

Fac, ut portem Christi mortem,
Passionis fac consortem,
Et plagas recolere.

Lat meg her hans liding bera
og i liv og daude vera
med deg i din tunge strid!

11. STASJON: JESUS BLIR NAGLET TIL
KORSET
V: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
S: Fordi du ved ditt hellige kors har forløst verden.
Da de kom til det stedet som heter Hodeskallen, korsfestet de både
ham og forbryterne der, den ene på høyre side av ham og den
andre på venstre. Men Jesus sa: «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva
de gjør». (Luk 23, 33).
AGNUS DEI, QUI TOLLIS PECCATA MUNDI, MISERERE NOBIS!
Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du så
langt borte når jeg trenger hjelp og skriker ut min nød? Min Gud,
jeg roper om dagen, men du svarer ikke, jeg roper om natten og
får ikke ro. Jeg renner bort som vann, alle mine bein er løsnet. Hjertet er som voks, det smelter i meg. Munnen er tørr som et potteskår, tungen er klistret til ganen. Du legger meg ned i dødens støv.
De gjennomborer mine hender og føtter. (Sal. 22, 2-3; 15-16; 17b)
La oss be: Milde Frelser, du ber oss om å ta opp vårt kors og følge
deg for slik å få del i din oppstandelse. Hjelp oss til å finne glede
også i den lidelse vi møter når vi utfører våre daglige gjøremål og
plikter, og se i dem korsets livgivende vei som leder mot oppstandelsen. Amen
KYRIE ELEISON
Fac me plagis vulnerari
Fac me cruce inebriari
Et cruore Filii.

Um av såri då eg bløder,
er det livsens flod som fløder
frå hans kross og hjarteblod.

12. STASJON: JESUS DØR PÅ KORSET
V: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
S: Fordi du ved ditt hellige kors har forløst verden.
Luk 23,44-46:
Det var allerede den sjette time, og det ble da et mørke over hele
landet helt til den niende time, 45 fordi solen var formørket. Forhenget i templet revnet i to. 46 Og Jesus ropte med høy røst: «Far, i
dine hender overgir jeg min ånd!» Da han hadde sagt det, utåndet
han. (Luk 23, 44-46)
AGNUS DEI, QUI TOLLIS PECCATA MUNDI, MISERERE NOBIS!
Hør, mitt folk, hva har jeg gjort mot deg? Med hva har jeg bedrøvet
deg? Svar du meg! Hva mere skulle jeg ha gjort for deg? Jeg førte
deg ut av Egyptens land, du laget din Frelser et kors. Jeg åpnet
havet foran deg, og du åpnet min side med et spyd. Jeg gav deg
et kongesepter, og du gav meg en tornekrone. Jeg hevet deg opp
til maktens tinde, du hengte meg opp på korsets tre. Hør, mitt folk,
hva har jeg gjort mot deg? Med hva har jeg bedrøvet deg? Svar du
meg!
Fader vår, du som er i himlene! Helliget vorde ditt navn. Komme
ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag
vårt daglige brød. Og forlat oss vår skyld, som vi óg forlater våre
skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde.
KYRIE ELEISON
Flammis ne urar succensus,
Per te, virgo, sim defensus
In die judicii.

Når eg fer frå jordheims aude,
lat din bøn frå dom og daude
fria meg, ver då meg god!

13. STASJON: JESUS BLIR TATT NED FRA
KORSET OG LAGT I SIN MORS FANG
V: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
S: Fordi du ved ditt hellige kors har forløst verden.
Da de kom til Jesus, så de at han alt var død, og de knuste ikke
hans bein. Men en av soldatene stakk ham i siden med et spyd, og
straks kom det ut blod og vann. Josef fra Arimatea ba nå Pilatus om
tillatelse til å ta ned Jesu kropp. (Joh. 19, 33-34; 38a)
AGNUS DEI, QUI TOLLIS PECCATA MUNDI, MISERERE NOBIS!
Så sier Herren Gud: Se, mitt folk, jeg åpner gravene deres og lar
dere stige opp av grav. Så fører jeg dere til Israels land. Mitt folk,
dere skal kjenne at jeg er Herren når jeg åpner gravene deres og lar
dere stige opp av grav! Jeg gir dere min ånd så dere blir levende,
og lar dere finne hvile i deres eget land. Da skal dere kjenne at jeg,
Herren, har talt og satt det i verk, sier Herren. (Esek. 37, 12-14)
La oss be: Himmelske frelser, alt hva du har mottatt fra Faderen, og
han gir i hundrede foll tilbake med din oppsandelse. Hjelp også
oss, på Kristi eksempel, å være generøse når vi gir, og gi oss del i
oppstandelsen.

KYRIE ELEISON
Christe, cum sit hinc exire, Da
per matrem me venire
Ad palmam victoriae.

Kristus, lat då himmelstender
hennar milde moderhender
retta meg min sigerpris!

14. STASJON: JESUS BLIR GRAVLAGT
V: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
S: Fordi du ved ditt hellige kors har forløst verden.
Josef tok Jesu kropp, svøpte den i et rent linklede og la den i en ny
grav, som var hugget ut til ham selv i bergveggen. Så rullet han en
stor stein foran inngangen og gikk. (Matt 27,59-60)
AGNUS DEI, QUI TOLLIS PECCATA MUNDI, MISERERE NOBIS!
Jeg opphøyer deg, Herre, for du dro meg opp, du lot ikke fienden
fryde seg over meg. Herre, min Gud, jeg ropte til deg, og du helbredet meg. Herre, du førte min sjel opp fra dødsriket, du ga meg
liv på nytt da jeg var i graven. Spill for Herren, dere hans trofaste,
pris hans hellige navn! Et øyeblikk varer hans vrede, hele livet varer
hans nåde. Om kvelden kommer gråt som gjest, om morgenen blir
det frydesang.
La oss be: Vi skal ikke sørge, slik som dem som ikke har noe håp.
For du, Herre, er oppstått som den førstefødte av de døde. Vi ber
for de avdøde, for dem vi savner sårt og for dem vi ikke engang
kjenner navnet til. Vi ber for dem som sørger etter bortgangen av
en som sto dem nær - gi dem et fast holdepunkt, og la det være
mening i deres liv også etter bortgangen.
KYRIE ELEISON
Quando corpus morietur,
Fac, ut animae donetur
Paradisi Gloria.
Amen.

Ja, når moldi av skal siga
lat då sjeli upp få stiga
til ditt sæle paradis!
Amen.

KOLLEKT
Det tas opp kollekt til Caritas’ fasteaksjon. Du kan også gi en gave
via SMS: send Faste til 2160 (200,-) eller Vipps: 93082 (du velger beløp)

MAGNIFICAT
L: Min sjel lovpriser Herren, min ånd fryder seg i Gud, min Frelser.
S: For Han så til sin ringe tjenerinne. Fra nå av skal alle slekter prise
meg salig.
L: Han, den mektige, har gjort store ting mot meg. Hellig er Hans
navn.
S: Hans miskunn hviler fra slekt til slekt over dem som frykter ham.
L: Storverk øvde han med sine armers kraft, han spredte dem som
huset hovmodstanker.
S: Stormenn støtte han fra tronen, og han opphøyet de ringe.
L: Sultne mettet han med gode gaver, men rikfolk sendte han tomhendt bort.
S: Han tok seg av Israel, sin tjener, og glemte ikke sin miskunn.
L: Den han hadde lovet våre fedre: Evig miskunn mot Abraham og
hans ætt.
S: Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som det var i
opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

AVSLUTNINGSHYMNE

Noen må våke i verdens natt,
noen må tro i mørket,
noen må være de svakes bror,
Gud, la din vilje skje på jord!
Hjelp oss å følge ditt bud!
Noen må bære en annens nød,
noen må vise mildhet,
noen må kjempe for andres rett,
Gud, la ditt rikes tegn bli sett!
Hjelp oss å følge ditt bud!
Herre, du våker i verdens natt,
Herre, du bor i mørket,
Herre, du viser oss Kristi dag!
Selv under livets tyngste slag,
er vi hos deg, du vår Gud!
Amen, Amen.
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