
Lat Kristi ord bu riKeLeg meLLom dyKK

VeKe song bibeLVers dei 10 boda

1-2
Hvor godt det er å kjenne Gud
Nr. 777

«Sjå, i begge hendene mine har eg teikna deg, mu-
rane dine har eg alltid for auga.» Jes 49:16

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

3-4

Det er liv i å se på det Golgata kors
Nr. 144

«Han strauk ut skuldbrevet mot oss, som var skrive 
med bod, det som gjekk oss imot. Det tok han bort 
då han nagla det til krossen.» Kol 2:14

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

5-6

Jeg vil prise min gjenløser
Nr. 85

«Sæl er den som har fått sine brot tilgjevne og si 
synd tildekt.» Sal 32:1

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

7-8

Hvor finner vel hjertet sin saligste ro
Nr. 334

«Einast i von til Gud er mi sjel still, mi frelse kjem 
frå han.» Sal 62:2

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

9-10

Så tak då mine hender 
Nr. 922

«Set din veg i Herrens hand og lit på han! Han skal 
gjera det.» Sal 37:5

5. Du skal ikkje slå i hel.

11-12

Tenn meg, Jesus
Nr. 550

«Min nåde er nok åt deg, for mi kraft vert 
fullenda i veikskap.» 2Kor 12:9

6. Du skal ikkje driva hor.

13-14

Påskemorgen slukker sorgen
Nr.673

«Men han vart såra for våre brot, knust for våre 
synder. Straffa låg på han, så vi skulle ha fred, og ved 
hans sår har vi fått lækjedom.» Jes 53:5

7. Du skal ikkje stela.

15-16

Jeg har en venn som har gitt sitt liv
Nr. 263

«For eg veit kva tankar eg tenkjer om dykk, 
seier Herren. Det er fredstankar og ikkje tankar til 
ulukke. Eg vil gje dykk framtid og von.» 
Jer 29:11

8. Du skal ikkje vitna rangt mot nesten 
din.

17-18
Løftene kan ikke svikte
Nr. 364

«Men tru er full visse om det ein vonar, 
overtyding om ting ein ikkje ser.» Heb 11:1

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

19-20

Hvilken venn vi har i Jesus
Nr. 331

«Men dersom vi ferdast i ljoset, liksom han er i ljo-
set, då har vi samfunn med kvarandre, og Jesu, hans 
Sons blod reinsar oss frå all synd.»
1Joh 1:7

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

Det er nok, det som Jesus gjorde
Nr. 145

«I dette er kjærleiken, ikkje at vi har elska Gud, men 
at han har elska oss og sendt sin Son til soning for 
syndene våre.» 1Joh 4:10

Fader vår, du som er i himmelen

23-24

Vis meg veien
Nr. 552

«Eg kjem snart! Hald fast på det du har, så 
ingen skal ta krona di.» Åp 3:11

Lat namnet ditt helgast

25-26
Kristus død for mine synder
Nr. 269

«Herren løyser ut sjela åt tenarane sine. Ingen av dei 
som søkjer livd hjå han, dømest skuldig.» Sal 34:23

Lat riket ditt koma

27-28
Jeg går til himlen
Nr. 876

« Så står det då att ei sabbatshelg for Guds folk.» 
Heb 4:9

Lat viljen din råda på jorda så som i 
himmelen
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VeKe song bibeLVers Fader Vår

29-30
For vår misgjerning ble han knust
Nr. 252

«Så langt som aust er frå vest, lèt han våre 
misgjerningar vera langt frå oss.» Sal 103:12

Gjev oss i dag vårt daglege brød

31-32
O, Jesus, åpne du mitt øye
Nr. 49

«Men etter hans lovnad ventar vi nye himlar og 
ei ny jord, der rettferd bur.» 2Pet 3:13

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

33-34
Det er makt i de foldede hender
Nr. 573

«Graset tørkar bort, blomen visnar. Men ordet frå 
vår Gud står fast til evig tid.» Jes 40:8

Og før oss ikkje ut i freisting

35-36
Navnet Jesus
Nr. 108

«Alt maktar eg i han som gjer meg sterk.» Fil 4:13 Men frels oss frå det vonde

37-38
Da Jesus satte sjelen fri
Nr. 59

«I han har vi utløysinga ved hans blod, forlating for  
syndene, etter rikdomen av hans nåde.» Ef 1:7

For riket er ditt, makta og æra i all æve

39-40
Styr du min vandring
Nr. 377

«Eg er den gode hyrdingen. Den gode hyrdingen 
set livet til for sauene.» Joh 10:11

Amen

VeKe song bibeLVers dei 10 boda

41-42
Salige visshet
Nr. 119

«Den som har Sonen, har livet. Den som ikkje har 
Guds Son, har ikkje livet.» 1Joh 5:12

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

43-44

Der er ennå et rom innved Frelserens 
bryst
Nr. 143

«Kom og lat oss gå i rette med kvarandre, seier 
Herren. Om syndene dykkar er som purpur, skal dei 
verta kvite som snø, om dei er raude som skarlak, 
skal dei verta kvite som ull.» Jes 1:18

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

45-46

Meg til frelse jeg intet vet
Nr. 273

«For fjella kan vel vika, og haugane rikkast, men mi 
miskunn skal ikkje vika frå deg, og mi fredspakt skal 
ikkje rikkast, seier Herren, han som forbarmar seg 
over deg.» Jes 54:10

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
Ren og rettferdig
Nr. 284

«Han som ikkje visste av synd, har han gjort til synd 
for oss, så vi skal verta rettferdige for Gud i han.»
2Kor 5:21

5. Du skal ikkje slå i hel.

6. Du skal ikkje driva hor.

49-50
Deilig er den himmel blå
Nr. 618

«For Menneskesonen er komen for å leita opp og 
frelsa det som var fortapt.» Luk 19:10

7. Du skal ikkje stela.

8. Du skal ikkje vitna rangt mot nesten 
din.

51-52

Glade jul
Nr. 632

«For eit barn er oss født, ein son er oss gjeven.  
Herreveldet kviler på hans skulder, og han skal 
kallast med namnet Under, Rådgjevar, Veldig Gud, 
Evig Far, Fredsfyrste.» Jes 9:6

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


