
Lat Kristi ord bu riKeLeg meLLom dyKK

VeKe song bibeLVers dei 10 boda

1-2
I Bibelen står skrevet
Nr. 794

«Ditt ord er ei lykt for min fot og eit ljos på min 
stig.» Sal 119:105

1. Eg er Herren din Gud. Du skal ikkje 
ha andre gudar attåt meg.

3-4
Jesus gjelder i mitt sted
Nr. 265

«Og dette er det evige livet, at dei kjenner deg, den 
einaste sanne Gud, og han du sende, Jesus Kristus..» 
Joh 17:3

2. Du skal ikkje misbruka namnet åt 
Herren, din Gud, for Herren held ikkje 
den uskuldig som misbrukar namnet 
hans.

5-6
Frelser, det er deg vi trenger
Nr. 789

«Herren er min hyrding, det vantar meg ingen ting.»
Sal 23:1

3. Kom kviledagen i hug, så du held han 
heilag!

7-8
Regn med din Frelser
Nr. 370

«Bed, så skal de få. Leit, så skal de finna. Bank på, så 
skal det latast opp for dykk.» Matt 7:7

4.  Æra far din og mor di, så skal du få 
leva lenge i det landet Herren din Gud 
gjev deg.

9-10
La meg få høre om Jesus
Nr. 38

«Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett 
ikkje forgå.» Mark 13:31

5. Du skal ikkje slå i hel.

11-12
Vil for synd du nåde få
Nr. 227

«Dagen etter ser han Jesus koma til seg, og seier: Sjå 
der Guds lam, som ber verdsens synd!» Joh 1:29

6. Du skal ikkje driva hor.

13-14
Det var en som var villig
Nr. 246

«Men Gud syner sin kjærleik til oss ved at Kristus 
døydde for oss medan vi endå var syndarar.»  
Rom 5:8

7. Du skal ikkje stela.

15-16
Deg være ære
Nr. 655

«For så elska Gud verda at han gav Son sin, den 
einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal gå 
fortapt, men ha evig liv.» Joh 3:16

8. Du skal ikkje vitna rangt mot nesten 
din.

17-18
Jesus lever, graven brast
Nr. 666

«Så er det då inga fordøming for dei som er i Kristus 
Jesus.» Rom 8:1

9. Du skal ikkje trå etter huset åt nesten 
din. 

19-20
Ingen er så trygg på ferda
Nr. 343

«Herren er mitt ljos og mi frelse, kven skulle eg 
ottast? Herren er vernet om mitt liv, kven skulle eg 
reddast for?» Sal 27:1

10. Du skal ikkje trå etter kona åt  
nesten din, tenaren eller tenestekvinna 
hans, oksen eller eselet hans, eller noko 
anna som høyrer nesten din til.

VeKe song bibeLVers Fader Vår

21-22
Jesus har sett meg inn i barnekåret sitt
Nr. 89

«Eg er ljoset for verda! Den som fylgjer meg, skal 
ikkje ferdast i mørker, men ha livsens ljos.» Joh 8:12

Fader vår, du som er i himmelen

23-24
Herren er min hyrde
Nr. 792

«Men vi har heimlandet vårt i himmelen. Derifrå 
ventar vi òg Herren Jesus Kristus som frelsar.»  
Fil 3:20

Lat namnet ditt helgast

25-26
Jeg skulle ei sørge
Nr. 350

«Gjer dykk inga sut for noko, men lat i alle ting 
bøneemna dykkar koma fram for Gud i påkalling og 
bøn med takkseiing.» Fil 4:6

Lat riket ditt koma

27-28
Jesus er kongen min
Nr. 797

«Søk då fyrst Guds rike og hans rettferd, så skal de få 
alt dette i tillegg!» Matt 6:33

Lat viljen din råda på jorda så som i 
himmelen
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29-30
Peter fikk på vannet gå
Nr. 802

«Jesus Kristus er i går og i dag den same, ja til evig 
tid.» Heb 13:8

Gjev oss i dag vårt daglege brød

31-32
Jesus kjær, vær meg nær
Nr. 581

«Kom til meg, alle som strevar og har tungt å bera, 
og eg vil gje dykk kvile.» Matt 11:28

Og forlat oss vår skuld, som vi òg forlèt 
våre skuldmenn

33-34
Kor stort, min Gud
Nr. 360

«Men alle dei som tok imot han, dei gav han rett til å 
verta Guds born, dei som trur på namnet hans.»  
Joh 1:12

Og før oss ikkje ut i freisting

35-36
Si allting til Jesus
Nr. 586

«Og kast all dykkar sut på han, for han har omsut for 
dykk.» 1Pet 5:7

Men frels oss frå det vonde

37-38
Takk at du tok mine byrder
Nr. 288

«For av nåde er de frelste, ved tru. Og dette er ikkje 
av dykk sjølve, det er Guds gåve.» Ef 2:8

For riket er ditt, makta og æra i all æve

39-40
Jesus, hold meg ved ditt kors
Nr. 354

«Søk Herren medan han er å finna, kalla på han den 
stund han er nær!» Jes 55:6

Amen

VeKe song bibeLVers dei 10 boda

41-42
Boken om Jesus
Nr. 784

«Difor, alt det de vil at menneska skal gjera mot 
dykk, skal de òg gjera mot dei! For dette er lova og 
profetane.» Matt 7:12

1. Eg er Herren din Gud. Du skal ikkje 
ha andre gudar attåt meg.

43-44

Du som freden meg forkynner
Nr. 249

«Eg, ja eg er den som slettar ut misgjerningane dine 
for mi skuld, og syndene dine kjem eg ikkje i hug.» 
Jes 43:25

2. Du skal ikkje misbruka namnet åt 
Herren, din Gud, for Herren held ikkje 
den uskuldig som misbrukar namnet 
hans.

45-46

Her går en trofast gjeter
Nr. 791

«Ver ikkje redd, for eg er med deg! Sjå deg ikkje 
ottefull ikring, for eg er din Gud! Eg styrkjer deg og 
hjelper deg og held deg oppe med mi rettferds høgre 
hand.» Jes 41:10

3. Kom kviledagen i hug, så du held han 
heilag!

4.  Æra far din og mor di, så skal du få 
leva lenge i det landet Herren din Gud 
gjev deg.

47-48
Dra meg, o Jesus
Nr. 487

«Jesus seier til han: Eg er vegen, sanninga og livet. 
Ingen kjem til Faderen utan ved meg.» Joh 14:6

5. Du skal ikkje slå i hel.

6. Du skal ikkje driva hor.

49-50
Eg er så glad kvar jolekveld
Nr. 625

«Ho skal føda ein son, og du skal gje han namnet  
Jesus, for han skal frelsa folket sitt frå syndene  
deira.» Matt 1:21

7. Du skal ikkje stela.

8. Du skal ikkje vitna rangt mot nesten 
din.

51-52

Et barn er født i Betlehem
Nr. 629

«I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han 
er Messias, Herren.» Luk 2:11

9. Du skal ikkje trå etter huset åt nesten 
din. 

10. Du skal ikkje trå etter kona åt  
nesten din, tenaren eller tenestekvinna 
hans, oksen eller eselet hans, eller noko 
anna som høyrer nesten din til.

«Desse orDa som eg byD Deg i Dag, skal Du gøyma i hjarta Ditt.  
og Du skal prenta Dei inn i borna Dine. Du skal tala om Dei når  

Du sit i huset Ditt, når Du går på vegen,  
når Du legg Deg, og når Du står opp.» 

 
5 Mos 6:6-7


