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Indledning
Vor Fader, du som er i himlene!
Det vil sige; Gud indbyder os til at tro, at han er
vores almægtige Far og vi hans børn, for at vi trygt
skal bede til ham, som børn beder deres far eller
mor om noget.
Den første bøn
Helliget blive dit navn
Det vil sige: Guds navn er helligt i sig selv; men i
denne bøn beder vi om, at det også må blive helligt
hos os.
Det sker, når Guds ord forkyndes tydeligt og rent,
og når vi som Guds børn lever efter det. Hjælp os til
det, kære Far i Himlen!
Men den, som forkynder eller lever anderledes, end
Guds ord lærer, han krænker Guds navn. Bevar os
fra det, himmelske Far!
Den anden bøn
Komme dit rige
Det vil sige: Guds rige kommer af sig selv uden
vores bøn; men i denne bøn beder vi om, at det også
må komme til os. Det sker, når vores himmelske Far
giver os sin Helligånd, så vi tror hans ord, lever efter
det og får evigt liv hos ham.
Den tredje bøn
Ske din vilje som i himlen således også på jorden
Det vil sige: Guds gode vilje sker uden vores bøn;
men i denne bøn beder vi om, at den også må ske
hos os.
Det sker, når Gud forhindrer alle onde planer fra
Djævelen, den faldne verden og vores syndige vilje,
som ikke ønsker at hellige Guds navn og lade hans
rige komme. Det sker, når Gud styrker og bevarer os
i tillid til hans ord og i troen på ham, indtil vi dør.

ejendom, trofast ægtefælle, vores børn, gode kolleger, retfærdige myndigheder, godt vejr, fred,
sundhed, ære, gode venner og naboer.
Den femte bøn
Og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore
skyldnere
Det vil sige: I denne bøn beder vi om, at Gud ikke vil
se på vores synd og af den grund afvise vores bøn.
For vi er ikke værdige til noget af det, vi beder om,
og har heller ikke fortjent det. Men vi beder om,
at han vil tilgive os alt af nåde. For vi synder daglig
meget og fortjener Guds straf. Sådan vil vi også selv
af hjertet tilgive og gøre godt mod dem, der gør os
ondt.
Den sjette bøn
Og led os ikke ind i fristelse
Det vil sige: Det er ikke Gud, der frister os. Men i
denne bøn beder vi om, at Gud vil beskytte os, så
Djævelen, den faldne verden og vores syndige vilje
ikke bedrager os til vantro, synd og fortvivlelse. Og
vi beder om, at Gud vil bevare os, når vi fristes, så vi
til sidste må vinde og beholde sejren.
Den syvende bøn
Men fri os fra det onde
Det vil sige: I denne bøn beder vi om, at Gud vil befri
os fra alt det, der kan skade os til krop og sjæl, ejendom og ære. Og vi beder om, at han vil føre os fra
denne faldne verden hjem til sig i Himlen, når vi dør.
Afslutning
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.
Det vil sige: Riget, magten og æren er og forbliver
Guds. Derfor kan vi trygt regne med, at han i nåde
hører vores bønner og svarer os.
Amen betyder: Ja, det skal ske sådan.

Den fjerde bøn
Giv os i dag vort daglige brød
Det vil sige: Gud giver dagligt brød også uden vores
bøn, endda til onde mennesker; men i denne bøn
beder vi om, at vi må værdsætte det og modtage
vores daglige brød med tak.
Ved dagligt brød forstår vi alt, hvad vi behøver i livet
og for at trives, fx mad, drikke, tøj, hjem, penge,
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