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intro online
Detta är en light variant av alternativa tideböner, 
det betyder att istort sätt endast själva tidebönerna 
finns med i filen. Detta för att spara plats, utrymme 
och för att den egentligen är tänkt som en bok och 
inte en pdf fil. Förhoppningsvis finner du någon 
använding för denna upplaga av Alternativa 
Tideböner. 

Välkommen med dina kommentarer till
kristenunderjord@gmail.com

påsken 08
//Mr Steeringwheel, skivbolagspamp 
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Förklaringar  till Alternativa tideböner
L: Betyder Ledare och är den som leder 
bönestunden. Förslagsvis låter gruppen denna 
uppgift gå runt mellan tidebönerna.

A:  Betyder Alla. Här svarar gemenskapen, den som 
leder är också med.

I och II: Är de två avdelningarna under 
psaltarläsningen, förslagsvis delar ni gemenskapen i 
två lika stora grupper. 

*:  Innebär en kort tystnad. Ungefär likalång som ett 
”Jesus Kristus”

Meditativ tystnad eller sång: Om ni har ett 
musikalisk grupp kan en valfri sång sjungas här. Vi 
har dock valt att låta en stunds meditativ tysnad få 
plats här i stället. Har gemenskapen tillgång till 
rökelse skulle denna platsa att tändas här. Den som 
leder avgör när. 

Antifon/refräng: Är en återkommande bön som 
ramar in varje psaltarpsalm. Den som leder börjar 
och alla kommer in på A.
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Responsorium: avslutar psaltarpsalms-partiet.

Herrens bön: Vi använder oss av den ekumeniska 
översättningen: Vår Fader.

Reflektion/Tankeställare: Antingen kan ledaren 
(eller någon annan) ha förberett en liten 
reflekterande kommentar till den aktuella 
bibeltexten. Eller så kan ledaren läsa den 
tankeställare som finns bifogad.

Jesus manifest: 
Är Jesus manifest vårat? Vi tror så, därför har vi 
med denna otraditonella bön. Bönen är en 
bearbetning av en bön från www.thebreviary.com

Canticum: Betyder att texten är hämtad från någon 
annanstans än psaltaren.
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MORGONBÖN 
(Laudes)

Intro
L: Gud, vi vill lova dig
A: Vi vill förkunna din ära.
L: Gud kom till vår räddning!
A: Herre, skynda till vår hjälp!
L & A: Ära vare Fadern och Sonen och den helige 

Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. 
Amen. Halleluja 
(Halleluja utelämnas under fastan)

Meditativ tystnad eller sång
(Eventuell rökelsetändning kan ske här) 

Psaltarläsning
1. Ur Psalm 104
Antifon/refräng: 
L: Otaliga är dina verk, o Herre!
A: Med vishet har du gjort dem alla,

jorden är full av vad du skapat.

I: Lova Herren, min själ!
Mäktig är du, Herre, min Gud, *
i höghet och härlighet är du klädd,
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II: Du sveper dig i ljus som i en mantel.*
Himlen har du spänt ut som ett tält,

I:  ovan skyn har du timrat din sal.*
Du gör molnen till din vagn
och far på vindens vingar.

II: Du gör vindar till dina sändebud*
och eldslågor till dina tjänare.

I: Jorden har du ställt på stadig grund,*
den kan aldrig i evighet rubbas.

II: Urhavet täckte den som en klädnad,*
vattnet stod högt över bergen.

I: Det flydde för ditt rytande,*
när du dundrade tog det till flykten.

II: Uppför bergen, ner i dalarna, *
det stannade där du bestämt.  

I: Du satte en gräns för vattnet:*
aldrig mer skall det täcka jorden.   

II: Du låter källor rinna upp och bli till 
strömmar*
som forsar fram mellan bergen.

I: De ger vatten åt alla markens djur,*
vildåsnor släcker där sin törst.

II: Vid dem häckar himlens fåglar*
och sjunger bland täta löv.  
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I: Du låter gräs växa för boskapen
och örter till människans tjänst.*
Så frambringas föda ur jorden

II: och vin, som gör människan glad,
olja, som ger hennes ansikte glans,*
och bröd, som ger henne styrka.

I: Du gjorde månen, som visar årets tider,*
och solen, som vet när den skall gå ner. 

II: Människan går ut till sina sysslor*
och arbetar tills kvällen kommer.

I & II: Ära åt Skaparen, Befriaren och Livgivaren,*
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen

Antifon/Refräng: 
L: Otaliga är dina verk, o Herre!
A: Med vishet har du gjort dem alla,

jorden är full av vad du skapat.

2. Canticum från Jesaja 11
Antifon/Refräng:
L: Ingenstans på mitt heliga berg
A: skall ske något ont eller vrångt

I: En gren skall växa ur Jishajs avhuggna stam,*
ett skott skall skjuta upp ur hans rot.
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II: Han är fylld av Herrens Ande,
vishetens och insiktens ande,*
klokhetens och kraftens ande,
kunskapens och gudsfruktans ande.     

I: Han dömer inte efter skenet,*
skipar inte rätt efter rykten.     

II: Rättvist dömer han de svaga,*
med rättvisa skipar han rätt åt de fattiga i landet.

I: Hans ord är en käpp på våldsmännens rygg,*
de ondas liv blåses ut av hans tal.

II: Rättvisan är hans bälte,*
troheten bär han kring livet.

I: Då skall vargen bo med lammet,*
pantern ligga vid killingens sida.

II: Kalv och lejon går i bet*
och en liten pojke vallar dem.

I: Kon och björnen betar tillsammans,
deras ungar ligger sida vid sida.*
Lejonet äter hö som oxen.

II: Spädbarnet leker vid ormens håla,*
ett barn sticker handen i kobrans bo. 

I: Ingenstans på mitt heliga berg*
skall ske något ont eller vrångt,

II: ty kunskap om Herren skall uppfylla landet,*
liksom havet är fyllt av vatten.
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I & II: Ära åt Skaparen, Befriaren och Livgivaren,*
nu och alltid och i evigheters evighet.

Antifon/Refräng:
L: Ingenstans på mitt heliga berg
A: skall ske något ont eller vrångt
 
3. Ur psalm 147
Antifon/Refräng
L: Halleluja! Det är gott att..
A: sjunga vår Guds lov,

lovsången är skön och ljuvlig.

I: Herren bygger upp Jerusalem*
och samlar det skingrade Israel.

II Gud ger läkedom åt de förtvivlade,*
helar deras sår.

I: Gud bestämmer stjärnornas antal*
och ger dem deras namn. 

II: Vår Herre är stor, Guds kraft är väldig,*
visheten är utan gräns.

I: Herren stöder de svaga,*
de gudlösa slår Gud till marken.

II: Tacka Herren med sång,*
lovsjung vår Gud till lyra, 
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I: Som täcker himlen med moln,
som skänker regn åt jorden*
och låter gräset gro på bergen, 

II: Gud som ger föda åt djuren,*
åt korpens skrikande ungar. 

I: Gud gläder sig inte åt stridshästars kraft*
och soldaternas snabba steg. 

II: Nej, Herren älskar de gudfruktiga,*
dem som hoppas på nåd.

I: Lova Herren, Jerusalem,*
Sion, prisa din Gud.

I & II: Ära åt Skaparen, Befriaren och Livgivaren,*
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen

Antifon/Refräng
L: Halleluja! Det är gott att..
A: sjunga vår Guds lov,

lovsången är skön och ljuvlig.

Bibelläsning från Rom 8:19-22
För skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall 
uppenbaras. Skapelsen tynar ju bort, inte av egen 
vilja utan genom honom som lade den därunder. 
Ändå finns det hopp om att också skapelsen skall 
befrias från sitt slaveri, från undergången och nå 
fram till Guds barns härliga frihet! 

13



Reflektion eller tankeställare 
Frågan vi måste ställa oss är om vi som Guds barn 
bidrar mer till skapelsens undergång än dess befrielse 
från vår synd. Hur skulle ett kristet liv som tar Guds 
kärlek till allt skapat ut i vardagen?  Vad har det för 
koneskvenser i hur vi ses på våra medmänniskor, 
medskapelser och naturen? På våra mat- och andra 
levnadsvanor? Om vi inte respekterar det skapade, hur 
kan vi då säga oss respektera Skaparen?

Tid för eftertanke
(ev. samtal kan äga rum här)

Responsorium (Joh 3:17)
L: Gud sände inte sin son till världen för att 

döma världen utan för att världen skulle 
räddas genom honom.

A: Gud sände inte sin son till världen för att 
döma världen utan för att världen skulle 
räddas genom honom.

L: Ordet blev kött
A: för att världen skulle räddas genom honom.
L: Ära åt Fadern, Sonen och den helige Ande.
A: Gud sände inte sin son till världen för att 

döma världen utan för att världen skulle 
räddas genom honom.
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Sakarias lovsång (Benedictus):
Antifon/Refräng:
L: Han kom ner till oss från höjden
A: och styr våra fötter in på fredens väg

I: Välsignad är Herren, Israels Gud,*
som besöker sitt folk och ger det frihet.

II: Gud reser för oss frälsningens horn*
i sin tjänare Davids släkt,

I: Så som Gud för längesedan lovat*
genom sina heliga profeter,

II: Frälsning från våra fiender*
och från alla dom som hatar oss.

I: Gud visar barmhärtighet mot våra föräldrar, 
och står fast vid sitt heliga förbund,*
den ed Gud svor vår fader Abraham:

II: Att rycka oss ur våra fienders hand och låta 
oss tjäna utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför Gud i alla våra dagar.

I: Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet,*
För du skall gå före Herren och göra väg för Honom.

II: Så skall hans folk få veta att frälsningen är 
här med förlåtelse för deras synder*
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
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I: Han skall komma ner till oss från höjden,
en soluppgång för dom som är i mörker och i 
dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg. 

I & II: Ära åt Skaparen, Befriaren och Livgivaren*
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen

Antifon/Refräng:
L: Han kom ner till oss från höjden
A: och styr våra fötter in på fredens väg

Bön inför dagen
L: Jesus Kristus är mitt ibland oss 
A: I hans namn vill vi be
(fri bön eller en stunds tystnad följer, ev ljuständing)

Herrens bön
Vår Fader, du som är i himlen,
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske,
på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem 
som står i skuld till oss.
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Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran
i evighet, Amen.

Slutbön:
Gud, du som är som en fader och en moder för oss, 
fyll oss idag med din kärlek. Led oss med din helige 
Ande så att vi är Salt och Ljus för världen. Lär oss 
att vandra din väg, och tjäna vår nästa med glädje. 
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, 
som med dig, Fader, och den helige Ande lever och 
råder från evighet till evighet.
Amen

L: Kärlek, gemenskap och hopp från Gud till 
oss alla. Låt oss så gå i frid

A: och tjäna Herren med glädje. 
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BÖN UNDER DAGEN

Intro:
L: Gud, du har omsorg om oss
A: Du är vår trygghet 
L & A: Ära vare Fadern och Sonen och den helige 

Ande, nu och alltid och i evigheter evighet.
Halleluja
(Halleluja utelämnas under fastan)

Psaltarläsningar
1. Ur psalm 49
Antifon/Refräng:
L: Mig skall Gud köpa fri
A: och befria ur dödsrikets grepp

I: Hör detta, alla folk!*
Lyssna, alla som bor i världen,

II: hög och låg,*
rik som fattig.

I: Vist är mitt tal,*
mina tankar är kloka. 

II: Jag vill lyssna till visdomsord,*
tyda min gåta vid lyrans klang.

I: Varför skulle jag frukta i olyckans tid,*
då bedragares ondska omger mig?
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II: Dom litar till sina ägodelar*
och skryter med sin rikedom.

I: Men ingen kan köpa sig fri*
och betala lösen till Gud.

II: Att köpa sig fri är dyrt,  man kan aldrig 
betala priset för att få leva evigt*
och inte läggas i graven.

I: Man ser att de visa dör, *
med dåren och narren går de bort och 
lämnar sin egendom åt andra. 

II: Men mig skall Gud köpa fri,*
befria mig ur dödsrikets grepp.

I: Oroa dig inte när någon blir rik*
och välståndet växer i huset.

II: För ingenting får den med sig i döden,*
rikedomen följer inte med dit ner.

I & II: Ära åt Skaparen, Befriaren och Livgivaren,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifon/Refräng:
L: Mig skall Gud köpa fri
A: Befria mig ur dödsrikets grepp
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2. Canticum från Lukas 6:20-26
Antifon/Refräng:
L: Saliga ni som hungrar nu,
A: Ni skall bli mättade

I: Saliga ni som är fattiga*
er tillhör Guds Rike

II: Saliga ni som nu hungrar*
ni skall bli mättade.

I: Saliga ni som gråter nu,*
Ni skall få skratta.

II: Saliga är ni när man för Människosonens 
skull hatar er och stöter bort er.*
smädar er och gör ert namn avskytt.

I: Gläd er på den dagen och dansa av glädje,
för er lön blir stor i himlen.*
På samma sätt gjorde ju deras föräldrar med 
profeterna.

II: Men ve er som är rika,*
Ni har fått ut er glädje

I: Ve er som är mätta nu*
Ni ska få hungra.

II: Ve er som skrattar nu, *
Ni skall sörja och gråta.
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I: Ve er när alla berömmer er.*
På samma sätt gjorde ju deras föräldrar med 
de falska profeterna

I & II: Ära åt Skaparen, Befriaren och Livgivaren,*
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen

Antifon/Refräng:
L: Saliga ni som hungrar nu,
A: Ni skall bli mättade

3. Ur psalm 9
Antifon/Refräng:
L: Jag vill tacka dig Herre av hela mitt hjärta
A: Vittna om alla dina under.

I: Herren regerar i evighet*
Gud har rest sin tron för att döma

II: Gud råder rättvist över världen,*
dömmer folken opartiskt.

I: Herren är en borg för den förtappade*
en borg i tider av nöd

II: Dom som känner dig, Herre, litar på dig*
för du sviker inte dom, som kommer till dig.

I: Lovsjung Herren alla som bor på Sion, *
förkunna hans gärningar för folken!
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I & II: Ära åt Skaparen, Befriaren och Livgivaren,*
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen

Antifon/Refräng:
L: Jag vill tacka dig Herre av hela mitt hjärta
A: Vittna om alla dina under.
 
Bibelläsning ur Matteus 6
Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask 
förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla 
istället skatter i himlen, där varken mal eller mask 
förstör och inte tjuvar bryter sig in och stjäl. För där 
din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.   
  Ni kan inte tjäna både Gud och Mammon. Därför 
säger jag er: Bekymra er inte inte för mat och dryck 
att leva av eller för kläder att sätta på kroppen.Är 
inte livet mer än födan och kroppen mer än 
kläderna? Nej sök först Guds rike och Guds 
rättfärdighet så skall ni få allt det andra också. 

Meditativ tystnad
(ev. samtal kan ära rum här)

Responsorium från Matteus 25
L: Allt vad ni gjort för dessa mina minsta

det har ni gjort för mig.
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A: Allt vad ni gjort för dessa mina minsta
det har ni gjort för mig

L: Jag var naken och ni klädde mig
A: Det har ni gjort för mig
L: Ära åt Fadern och Sonen och den helige Ande
A: Allt vad ni gjort för dessa mina minsta

det har ni gjort för mig.

Jesus manifest:
I: Med Jesus säger vi: Herrens Ande är över mig,*

Gud har smort mig till att sprida goda nyheter 
till de fattiga.

II: Gud har sänt mig att förkunna befrielse för 
de fångna,*
syn för de blinda. 

I: Till att ge dom förtryckta frihet*
 och förkunna ett nådens år från Herren.

L: Gud, smörj oss med din Ande. Liksom du 
sände din Son, sänder din Son oss; Ge oss 
kraft och ork att leva och förkunna dina goda 
nyheter. Låt oss förkroppsliga din 
närvaro i världen, i vår vardag.

A: Amen
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Slutbön
Gud lär oss att leva för dagen, ge oss inte för mycket 
så att vi glömmer dig, eller för lite så att vi anklagar 
dig.  Ge oss det vi behöver och hjälp oss att dela med 
oss till dom som inget har. Hjälp oss att se dig i 
varje individ vi möter.

L: Låt oss så gå
A: och tjäna Herren med glädje

25



26



KVÄLLSBÖN 
(Vesper)

Intro
L: Hos dig Gud finner vi ett hem i hemlösheten
A: Öppna våra hjärtan för ditt ord
L & A: Ära vare Fadern och Sonen och den helige 

Ande, nu och alltid och i evigheter evighet.
Halleluja
(Halleluja utelämnas under fastan)

Psaltarläsning
1.  Ur Psalm 137
Antifon/Refräng:
L: I Babylon blickar vi mot Sion
A:  här har vi inte någon stad som består

I: Vid Babylons floder satt vi och grät*
när vi tänkte på Sion

II: I pilträden som hängde där*
Hade vi hängt våra lyror.

I: Dom som höll oss fångna bad oss att sjunga*
Dom som släpat bort oss bad om glada visor.
”Sjung för oss en sång från Sion!”

II: Men hur kunde vi sjunga Herrens sånger*
I ett främmande land
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I: Om jag glömmer dig Jerusalem*
Må min högra hand förlamas.

II: Må min tunga fastna vid gommen, om jag 
inte tänker på dig*
Om jag inte sätter Jerusalem högre än all 
annan glädje.

I: Babylon, du förstörerska, *
lycklig den som får vedergälla vad du gjort 
mot oss.

I & II: Ära åt Skaparen, Befriaren och Livgivaren,*
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen

Antifon/Refräng:
L: I Babylon blickar vi mot Sion
A:  här har vi inte någon stad som består

2. Canticum från Joh 15
Antifon/Refräng:
L: Ni har inte utvalt mig
A: utan jag har utvalt er
I: Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra.*

Som jag har älskat er, 
II: Ingen har större kärlek en den*

som ger sitt liv för sina vänner.
I: Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er.*

Jag kallar er inte längre tjänare, 
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II: En tjänare vet inte vad dess Herre gör.*
Jag kallar er vänner

I: Ni har inte utvalt mig,*
Utan jag har utvalt er.

 II: och bestämt er till att gå ut i världen* 
och bära frukt, frukt som består.

I: Då skall Fadern ge er*
vad ni en ber om i mitt namn. 

II: Detta befaller jag er: *
att ni skall älska varandra.

I & II: Ära åt Skaparen, Befriaren och Livgivaren*
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen

Antifon/Refräng:
L: Ni har inte utvalt mig
A: utan jag har utvalt er

3. Ur Psalm 133
Antifon/Refräng:
L: I syskons gemenskap finns glädje
A: där finns Herrens välsignelse

I: Vad det är gott och ljuvligt*
att syskon är tillsammans.
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II: Det är som när den fina oljan på huvudet
rinner ner i skägget*
I Arons skägg, som faller ner över dräktens 
linning.

I: Det är som när Hermons dagg*
faller över Sions berg.

II: Där skänker Herren välsignelse,*
liv i alla tider.

Antifon/Refräng:
L: I syskons gemenskap finns glädje
A: där finns Herrens välsignelse

Bibelläsning från Matt 20:25-28
Ni vet att härskarna är herrar över sina folk och att 
furstarna har makten över folket. Men så är det inte 
hos er. Den som vill vara stor bland er, skall vara de 
andras tjänare, och den som vill vara den förste 
bland er skall vara de andras slav. Inte heller 
Människosonen har kommit för att bli tjänad, utan 
för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.
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Reflektion eller Tankeställare
Vi kristna är kallade att vara en motkultur mot 
världens maktmissbruk. En gemenskap där världens 
hierarkier har förlorat sin makt. Hur kan vi troget 
gestalta detta i vår vardag?

Tid för eftertanke
(ev. samtal kan äga rum här)

Responsorium från Gal 3:28, 27
L: Nu är ingen längre jude eller grek slav eller fri,

man eller kvinna. Alla är vi ett i Kristus Jesus.
A: Nu är ingen längre jude eller grek slav eller fri,

man eller kvinna. Alla är vi ett i Kristus Jesus.
L: Alla är vi nämligen genom tron Guds barn,
A: Alla är vi ett i Kristus Jesus.
L: Ära åt Fadern, Sonen och den helige Ande
A: Alla är vi ett i Kristus Jesus.

Marias lovsång (Magnificat)
Antifon/Refräng:
L: Stora ting låter den Mäktige ske med oss
A: Guds namn är heligt
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I: Min själ prisar Herrens storhet,*
min ande jublar över Gud, min frälsare.

II: Som vänt sin blick till sin ringa tjänarinna*
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:

I: Stora ting låter den Mäktige ske med mig,*
Guds namn är heligt.

II: Vars förbarmande med dom som fruktar honom*
varar från släkte till släkte.

I: Gud gör mäktiga verk med sin arm,*
skringrar dom som har övermodiga planer.

II: Störtar härskare från deras troner,*
och upphöjer de ringa.

I: Hungriga mättar Gud med sina gåvor,*
och rika visas tomhänta bort.

II: Gud tar sig an sin tjänare Israel*
och håller sitt löfte till våra föräldrar:

I: att förbarma sig över Abraham*
och hans barn för evigt.

I & II: Ära åt Skaparen, Befriaren och Livgivaren*
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifon/Refräng:
L: Stora ting låter den Mäktige ske med oss
A: Guds namn är heligt
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Förbön
(ljuständing, rökelsetänding, fria böner för varandra, och  
meditation kan ske här. Eller en förbön som någon 
förberett.)

Herrens bön
Vår Fader, du som är i himlen,
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske,
på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem 
som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran
i evighet, Amen.
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Slutbön
Gud lär oss att växa samman i enhet,  att dela våra 
tillgångar och vår tid med varandra och dom som 
behöver. Hjälp oss att vara dina armar och ben som 
arbetar för helande i en trasig värld.

L: Herren välsignar oss och bevarar oss för allt 
ont och för oss till det eviga livet.

A: Amen
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BÖN INFÖR NATTEN 
(Completorium)

Intro
L: Vi kommer inför dig Gud, som är Kärlek.
A: Med allt vad vi är, tillber vi dig.
L & A: Ära åt Fadern, Sonen och den helige Ande, 

nu och alltid och i evigheters evighet. Amen

Rannsakan och syndabekännelse
A: Barmhärtige Gud, 

Du som i Kristus öppnar vägen till dig
och utplånar alla världens synder,
jag ber dig:
Rena mig, så blir jag ren,
Hela mig, så blir jag hel
Drag mig till dig, så får mitt hjärta ro.
(en stunds tystnad följer)

L: Om vi bekänner våra synder, är Gud trofast 
och rättfärdig, och förlåter oss synderna och 
renar oss från all orättfärdighet.

A: Amen
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Psaltarläsning
Antifon/Refräng:
L: Gud gör slut på krigen över hela jorden
A: Bryter bågen, knäcker spjutet.

I: Gud är vår tillflykt och vår styrka,*
en hjälp i nöden, som aldrig svikit.

II: Därför räds vi inte om än jorden skakar*
och bergen störtar i havets djup,

I: Om än vattnen brusar och skummar*
och bergen darrar vid havets uppror.

II: Här är en flod, vars strömmar ger glädje åt Guds stad*
som den Högste har helgat till sin boning.

I: Där inne bor Gud, den skall aldrig falla,*
den får hjälp av Gud när morgonen gryr.

II: Folken larmar, riken vacklar.*
Då hörs Guds röst och jorden bävar.

I: Herren Sebaot är med oss,*
Jakobs Gud är vår borg.

II: Kom och se Herrens gärningar,*
som slår världen med skräck.

I: Gud gör slut på krigen över hela jorden, 
bryter bågen och bräcker spjutet,*
sköldarna bränns upp i eld.

II: Lugn! Besinna att jag är Gud,*
upphöjd över folken, upphöjd över jorden.
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I: Herren Sebaot är med oss, *
Jakobs Gud är vår borg.

I & II: Ära åt Skaparen, Befriaren och Livgivaren,*
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen

Antifon/Refräng:
L: Gud gör slut på krigen över hela jorden
A: Bryter bågen, knäcker spjutet.

Bibelläsning
Ni har hört att det blev sagt: ”öga för öga” och tand 
för tand.” Men jag säger er: reagera inte våldsamt 
mot den som är ond. Nej, om någon slår dig på din 
högra kind, vänd då också andra kinden till. Om 
någon vill processa med dig för att få din skjorta, så 
ge då också din mantel. Om någon vill tvinga dig att 
gå en mil i dess tjänst, så gå då två mil. Ge åt den 
som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som vill 
låna av dig.  Ni har hört att det blev sagt: ”du skall 
älska din nästa” och hata din fiende. Men jag säger 
er: älska era fiender och be för dom som förföljer er; 
Då blir ni er himmelske Faders barn. För han låter 
sin sol gå upp över onda och goda och låter det 
regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar 
dom som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör 
tullindrivarna likadant? Och om ni hälsar vänligt på 
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era syskon, och bara på dom, gör ni då något 
märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? Var 
fullkommliga, så som er Fader i himlen är 
fullkomlig. 

Meditativ tystnad
(ev. samtal kan äga rum här)

Responsorium från Jesaja 58
L: Nej detta är den fasta Gud vill se:

att vi krossar alla ok.
A: Nej detta är den fasta Gud vill se:

att vi krossar alla ok.
L: att vi befriar de förtryckta
A: att vi krossar alla ok.
L: att vi delar vårt bröd med den hungrige
A: att vi krossar alla ok.
L: Ära åt Fadern och Sonen och den helige Ande.
A: Nej detta är den fasta Gud vill se:

att vi krossar alla ok.

Jesus manifest:
I: Med Jesus säger vi: Herrens Ande är över mig,*

Gud har smort mig till att sprida goda nyheter 
till de fattiga.
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II: Gud har sänt mig att förkunna befrielse för 
de fångna,*
syn för de blinda. 

I: Till att ge dom förtryckta frihet*
 och förkunna ett nådens år från Herren.

L: Gud, smörj oss med din Ande. Liksom du 
sände din Son, sänder din Son oss; Ge oss 
kraft och ork att leva och förkunna dina goda 
nyheter. Låt oss förkroppsliga din 
närvaro i världen, i vår vardag.

A: Amen

Symeons lovsång
Antifon/Refräng:
L: Mina ögon har skådat frälsningen
A: som du har berett åt alla folk.

I: Herre, nu låter du din tjänare gå hem*
i frid, som du har lovat.

II: För mina ögon har skådat frälsningen*
som du berett åt alla folk,

I: ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna*
och härlighet åt ditt folk Israel.

I & II: Ära åt Skaparen, Befriaren och Livgivaren*
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen
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Antifon/Refräng:
L: Mina ögon har skådat frälsningen
A: som du har berett åt alla folk.

Slutbön
Gud hjälp oss vila och samla kraft i natt så att vi 
alltid kan tjäna dig och vår nästa. Att arbeta för 
rättvisa och fred var vi en befinner oss. Ge oss mod, 
hopp och kärlek i en feg, hopplös och hatisk värld.
Amen

L: I frid vill jag lägga mig ner,
A: och i frid skall jag somna in.
L: För du, Herre, låter mig bo i trygghet
A: under dina vingars skugga.
L: Gud, vaka över oss inatt och välsigna oss.
A: Amen   
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Outro

Förslag på alternativa läsningar
Nedan följer några förslag på fler bibeltexter och 
psaltarpsalmer enligt de teman som Alternativa 
Tideböner följer. Dom är på inget sätt fullständiga. 

Skapelsen:
Bibelord: Jes 65:17-25, Job 38:1-13, 1 mos 1:24-31,
Psaltaren: ps 150, ps 65, ps 66  

Pengar och enkelhet:
Bibelord: Amos 8:4-11, Matt 19:16-26, Jak 5:1-6
Psaltaren: ps 18, ps 20, ps 84

Gemenskap:
Bibelord: Matt 13:31-33, Rom 12:9-18
Psaltaren: ps 127, ps 95

Fred och rättvisa:
Bibelord: Amos 5:21-23. Matt 25:31-41, 2 kor 10:3
Psaltaren: ps 44:1-17 + 24-27, ps 62. 
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Efterföljelsebön

Herre, gör mig till ett redskap för din fred. 
Där hat finns, låt mig få föra dit din kärlek. 
Där ondska finns, låt mig få komma med din 

förlåtelse. 
Där oenighet finns, låt mig få komma med 

enighet. 
Där tvivel finns, låt mig få komma med tro. 
Där osanning finns, låt mig få komma med 

sanning. 
Där sorg finns, låt mig få komma med glädje. 

Där förtvivlan finns, låt mig få komma med 
hopp. 

Där mörker finns, låt mig komma med ljus. 

Gudomlige mästare, hjälp mig att inte sträva så 
mycket efter att bli tröstad, som efter att trösta. 
Inte så mycket efter att bli förstådd som efter att 

förstå. 
Inte så mycket efter att bli älskad som efter att 

älska.
//Franciskus 
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