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Lovprisning—Gud er vår styrke: en som har viljestyrke, personlighet, forstand, har et fastsatt
mål; styrke til å motstå maktmisbruk.
Herren er konge! Han har kledd seg i høyhet, Herren har kledd seg i kraft og spent beltet om
livet. Verden står fast, den skal ikke rokkes. Salme 93,1
Høyhet og herlighet er foran ham, makt og glans på hans hellige sted. 1 Krønike 16,27
Gud, vis din styrke, vis deg sterk, Gud, slik vi før har sett. Salme 68,29
Du svarte med den dagen jeg ropte, du fylte meg med styrke. Salme 138,3

Bekjennelse

Slik skal han styrke hjertene deres, så dere står uklanderlige og hellige for vår Gud og Far når vår
Herre Jesus kommer med alle sine hellige. 1 Tess.3,13

Takk

Men jeg vil synge om din makt og juble hver morgen over din miskunnhet. For du er blitt mitt vern,
en tilflukt den dag jeg er i nød. Salme 59,17

Forbønn

Barna våre
Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din
forstand, og din neste som deg selv. Luk.10,27

Alle kristne elever/skolen/ansatte

Spør etter Herren og hans makt, søk alltid hans ansikt! Salme 105,4

Ikke-kristne elever/skolen/ansatte
For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra
de døde, da skal du bli frelst. Rom.10,9

Skole-bønneemne

Gi Herren ære, dere folk og slekter, gi Herren ære og makt! 1 Krøn.16,28
Åndelig oppvåkning, vekkelse, grunnet på bibelske verdier, høy moralsk standard, sikkerhet, andre ting ...

Mødre i Bønn- bønneemne

Min styrke, jeg vil synge for deg, for Gud er mitt vern, min Gud som viser miskunn. Alt makter jeg i
ham som gjør meg sterk. Salme 59.18. Fil.4,13

Velsignelse
Vår Herre Jesus Kristus selv og Gud, vår Far, som har elsket oss og i sin nåde gitt oss
en evig trøst og et rikt håp, må han gi deres hjerte mot og styrke til alt godt, i ord
og gjerning. Må Herren lede deres hjerte fram til Guds kjærlighet og Kristi tålmod!
2 Tess. 2,16-17 og 3,5

