DET STORE LITANI
(Den Danske Salmebog s. 814 – 816)
Bedes fra alteret som veksellæsning eller vekselsang mellem præst (P) og menighed (M) og kan anvendes på
kirkebønnens plads i fastetiden, på Langfredag og på Bededag.
P Herre Gud Fader i himlen.
M Forbarm dig over os!
P Herre Jesus, vor frelsermand.
M Forbarm dig over os!
P Herre Helligånd, vort lys og vor trøst.
M Forbarm dig over os!
P Vær os barmhjertig, kære Herre, og fri os fra alle synder, fra al vildfarelse og fra alt ondt. Skån os for
hærgende sygdom, for sult og misvækst, for krig og undertrykkelse, for ulykke og ødelæggelse. Frels os fra
en ond og brat død og fra den evige død.
M Hør os, kære Herre Gud!
P Hjælp os, Herre, for Kristi fødsels skyld, for hans bitre lidelses og døds skyld, for hans sejrrige
opstandelses og himmelfarts skyld. Stå os bi i lykke og nød, i vor sidste time og på dommens dag.
M Hør os, kære Herre Gud!
P Styr og led din hellige kirke. Foren den i fælles tro og enig gerning.
Send trofaste arbejdere ud til din høst, og hold os til dit salige ord. Stands al vrang lære og tom
gudsdyrkelse. Giv din Ånd og kraft til ordet, trøst de bedrøvede og bange, styrk dem, som forfølges for dit
navns skyld.
M Hør os, kære Herre Gud!
P Giv alle folk på jorden fred og enighed. Værn vort land og vort folk. Velsign vor dronning og al øvrighed;
udrust dem med indsigt og handlekraft. Giv frugt på jorden og forstand til at bruge dine gaver. Velsign os i
vort jordiske kald.
M Hør os, kære Herre Gud!
P Send din hjælp til alle, som er i nød og fare, syge og ensomme, fattige og undertrykte. Gør vel mod dem,
som gør ondt mod os. Forbarm dig over alle mennesker.
M Hør os, kære Herre Gud!

Litaniet følges af nedenstående kollekt eller af en anden kollekt.
P Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som af din faderlige nåde ikke sparede din enbårne Søn, men gav
ham hen til døden på korset; vi beder dig: Giv din Helligånd i vore hjerter, så vi trøster os med denne nåde,
vogter os for synden, tålmodigt bærer de lidelser, du tilskikker os, og bliver til evig tid salige hos dig, ved din
elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra
evighed og til evighed.
M Amen.

