


Bilde 01 
PRELUDIUM Brudgomsmarsj (Lars Småladen) 
(v/organist Lars Småladen) 
Inngangsprosesjon (Alle reiser seg.) 
Tom Høisveen (korsbærer) og Marthe Tajet Berg og Tiril 
Ramdahl (KUL) (lysbærere), liturger. 
 
MUSIKK Knut Anders Sørum: Like ens før øss ælle    Bilde 02 
 
INNGANGSORD (v/sokneprest)     Bilde 03 
 
SAMLINGSBØNN (t: Ivan Chetwynd, 2002) 
L: La oss be!  (leses fra lesepulten) 
Hanne Engdal: Gud, vår Skaper, Frigjører og Livgiver: 
Vi kommer hit for å søke deg og for å bli funnet av deg. 
Vi er regnbue-mennesker. 
Line Lundstein: I vår identitet og i vår kjærlighet finnes en 
fargerikdom som du har skapt. 
Gjør oss til tegn på håp. 
Tilgi oss de gangene vi har sviktet deg, våre medmennesker og 
oss selv. 
Eleanor Brenna: Fjern fra oss frykt og selvforakt, fordommer 
og selvopptatthet. 
Skap i oss solidaritet og respekt for alle dine skapninger. 
Bruk oss som redskap for rettferdighet, fred og 
menneskeverd. 
Forbarm deg over oss.  
 
KYRIE (v/sokneprest)    976.3  Bilde 04 

 



GLORIA (v/sokneprest)       Bilde 05 

 
           Bilde 06 
TEKSTLESNING (v/ungdom, Geir Wiknes, Line Lundstein) 
L: La oss høre Herrens ord. 
Line Lundstein: 
Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 4. kapittel: 
Jesus kom også til Nasaret, hvor han var vokst opp, og på 
sabbaten gikk han inn i synagogen, slik han pleide. Da han 
reiste seg for å lese, rakte de ham profeten Jesajas bok. Han 
åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet: 
Herrens Ånd er over meg, 
for han har salvet meg 
til å forkynne et godt budskap for fattige. 



Han har sendt meg for å rope ut 
at fanger skal få frihet 
og blinde få synet igjen, 
for å sette undertrykte fri 
og rope ut et nådens år fra Herren. 
 
Marthe Tajet Berg:  
Videre står det skrevet i Galaterbrevet, kapittel 3 
For dere er alle Guds barn ved troen, i Kristus Jesus. Alle 
dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. Her er 
ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke 
mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus. 
 
Geir Wiknes: 
Og så står det skrevet i første Johannes’ brev, kapittel 4 
Mine kjære, la oss elske hverandre! 
For kjærligheten er fra Gud, 
og hver den som elsker, er født av Gud 
og kjenner Gud. 
 
Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, 
for Gud er kjærlighet. 
 
Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, 
at Gud sendte sin enbårne Sønn til verden 
for at vi skulle leve ved ham. 
 
MUSIKK Merethe Trøan: Det fineste av alt  Bilde 07 
 
EVANGELIELESNING Lukas 14, 15 – 24  (v/ Siri Sunde) 
L: Det står skrevet i evangeliet etter Lukas:  Bilde 08 
En av gjestene som hørte dette, sa til ham: 
«Salig er den som får sitte til bords i Guds rike.» 
Men Jesus sa til ham: 
 



«Det var en mann som ville holde et stort gjestebud, og han 
innbød mange. 
Da tiden for gjestebudet kom, sendte han tjeneren sin av sted 
for å si til de innbudte: ‘Kom, for nå er alt ferdig!’ 
Men de begynte å unnskylde seg, den ene etter den andre. 
En sa: ‘Jeg har kjøpt et jordstykke og må gå ut og se på det. 
Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.’ 
En annen sa: ‘Jeg har kjøpt fem par okser og skal ut og prøve 

dem. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.’ 
Og en tredje sa: ‘Jeg har giftet meg, derfor kan jeg ikke 

komme.’ Tjeneren kom tilbake og fortalte dette til herren sin. 
Da ble husherren sint og sa til tjeneren: ‘Gå straks ut på byens 

gater og torg og hent inn de fattige og uføre og blinde og 
lamme.’ Tjeneren kom tilbake og sa: ‘Herre, jeg har gjort som 

du sa, men det er ennå plass.’ Da sa herren til tjeneren: ‘Gå ut 

på veiene og stiene og nød folk til å komme inn, så huset mitt 
kan bli fullt. 
For det sier jeg dere: Ingen av dem som var innbudt, skal få 
smake festmåltidet mitt.’» Slik lyder det hellige evangelium. 
 
M: /: Halleluja, halleluja, halleluja :/ 977.6  Bilde 09 
 
PREKEN v/ Siri Sunde       Bilde 10 
 
FELLESSANG Barn av regnbuen     Bilde 11 
(t: Lillebjørn Nilsen, Peter Seeger; m: Peter Seeger) 
En himmel full av stjerner, blått hav så langt du ser. 
En jord der blomster gror. Kan du ønske mer? 
           Bilde 12 
Sammen skal vi leve hver søster og hver bror, 
små barn av regnbuen og en frodig jord. 
           Bilde 13 
Noen tror det ikke nytter. Noen kaster tiden bort med prat. 
Noen tror, visst vi kan leve av plast og syntetisk mat. 
 



Og noen stjeler fra de unge som blir sendt ut for å slåss. 
Noe stjeler fra de mange som kommer etter oss. 
 
En himmel full av stjerner, blått hav så langt du ser   Bilde 14 
En jord der blomster gror. Kan du ønske mer? 
           Bilde 15 
Sammen skal vi leve hver søster og hver bror, 
små barn av regnbuen og en frodig jord. 
           Bilde 16 
Men si det til alle barna! Si det til hver far og mor: 
Dette er vår siste sjanse til å dele et håp og en jord. 
           Bilde 17 
En himmel full av stjerner, blått hav så langt du ser 
En jord der blomster gror. Kan du ønske mer? 
           Bilde 18 
Sammen skal vi leve hver søster og hver bror, 
små barn av regnbuen og en frodig jord. 
           Bilde 19 
En himmel full av stjerner, blått hav så langt du ser 
En jord der blomster gror. Kan du ønske mer? 
 
TROSBEKJENNELSE v/ Siri Sunde    Bilde 20 
(oversatt: etter Dorothee Sölle) 
L: La oss bekjenne troen på livets Gud. 
 
Alle: Vi tror på livets Gud 
som fortsetter med å skape verden. 
Stjerner jubler, jord og hav lovpriser ditt skapernavn. 
Du er gledens kilde og frigjøringens opphav. 
Fra deg kommer respekten for livet og motet til å handle.  
           Bilde 21 
Vi tror på Jesus Kristus, vår Frelser. 
Du har levd vårt liv og dødd vår død. 
Oppstått i våre liv befrir du oss fra redsel og hat. 



Fra ukjent framtid møter du oss med nåde og Guds rikes 
seier. 
           Bilde 22 
Vi tror på Den hellige ånd, verdens livgiver,  
som forener tross grenser og murer. 
Du former én menneskehet av alle folk og raser, kvinner og 
menn. 
Du skaper undring i oss overfor livets hellighet 
Og maner din kirke til å være Guds tegn på jorden 
Inntil jorden fullendes i rettferdighet og kjærlighet. 
Amen. 
 
MUSIKK Knut Anders Sørum: Bli ved deg  Bilde 23 
 
FORBØNN         Bilde 24 
v/ Line Lundstein, Geir Wiknes, Hanne Engdal, Tiril Ramdahl, 
Marthe Tajet Berg) 
(Det tennes et lys av Siri Sunde, Eleanor Brenna, Tom Høisveen 
for hvert bønneledd.) 
Geir Wiknes: La oss be for verden, for oss selv og for 
hverandre.    
 
Line Lundstein: Evige Gud, du som har skapt oss i ditt bilde og 
elsker oss uten forbehold,  
vi takker deg for livet og for oss som er samlet her nå.   
Takk for Brumunddal Pride, for mangfold og fellesskap, 
både her og andre steder. 
 
Hanne Engdal: Vi ber for alle som ikke kan leve i åpenhet med 
sin identitet og sin kjærlighet.  
Styrk alle som arbeider for menneskerettigheter og lhbt-eres 
levekår i alle land.  
Lær oss å ta vare på oss selv og på hverandre – i stolthet og i 
omsorg. 



Gud, vi ber.    (et lys tennes) 
Alle: Herre, hør vår bønn. 
Tiril Ramdahl: Velsign familiene våre og alle vi er glade i. 
Trøst alle som sørger, savner eller sliter. 
La ikke menneskeverdet krenkes uten at noen griper inn.  
La tillit og trygghet vinne over selvforakt og skam. 
 
Marthe Tajet Berg: Skap fred i hjertene og fred i verden. 
Gi oss kraft og mot til å følge deg – i handling og i ord. 
Lær oss å gi uten baktanker og å ta imot uten skam. 
Gud, vi ber.     (et lys tennes)    

Alle: Herre, hør vår bønn. 
 
Line Lundstein:Vi ber om en god sommer –  
for alle som søker hvile og avkobling og for alt som skal vokse 
og gro. 
Vi ber for alle som er rammet av terror og alle som lever i 
frykt. 
Gjør oss gjestfrie og rause.  
Gi oss varme hjerter og åpne hender.  
 
Geir Wiknes: Vi ber for flyktninger og krigens ofre. 
For store og små i Syria og Jemen. 
For menneskene i verdens glemte konfliktområder. 
Hold din vernende hånd over oss og hele din verden. 
 
Geir Wiknes: I stillhet vil vi nå legge fram for deg, Gud,  
det hver og en av oss har på hjertet.  
(stillhet) 
 
Geir Wiknes: Evige Gud, styrk oss – og alle mennesker – i tro, 
håp og kjærlighet.  
Gud, vi ber.     (et lys tennes)    

 
Alle: Herre, hør vår bønn. Amen. 



SALME  Håpstango (t:F. J. Pagura, S. Stålsett; m: H.R. Perera) 
Fordi Han kom og satte spor i støvet    Bilde 25 
og bød til dans for lamme og for døve,  
fordi Han sprengte buret som en løve 
og ga oss gnist og øyne som skal gløde 
fordi Han ble en del av vår historie, 
født i en stall i krybben uten glorie, 
fordi Han lekte, lo og lot seg feire 
og ga oss smak av livet som skal seire 
 
Omkved:          Bilde 26 
Så derfor tror vi dagen ligger åpen, 
ja derfor tør vi kjempe uten våpen,  
en visshet gir oss glede midt i sorgen:  
Nå har det snudd, og snart skal det bli morgen! 
Så derfor tror vi tida ligger åpen,  
ja derfor tør vi kjempe uten våpen, 
derfor står vi støtt når stormen raser: Gud er hos oss.  
 
Fordi Han favnet fattige og tause    Bilde 27 
og satte fri det varme og det rause, 
fordi Han rørte sykdommen og smitten 
og gjorde ren den verden kalte skitten,  
fordi Han så de grådige og griske,  
som var så sikre på at de var friske, 
fordi Han gjennomlyste oss med nåde 
og satt til bords med oss så alle så det. Omkved Bilde 28 
 
Fordi Han tålte motgangen og skammen   Bilde 29 
og selv i korsets mørke holdt oss sammen, 
fordi Han aldri bøyde av for sviket,  
men tross all mostand skjenket oss Guds rike,  
fordi Han lokket døden i en felle 
og ga oss mer enn noen kan fortelle, 
skal jordens dømte Frelseren forkynne  



og juble: La det nye livet begynne!   Omkved Bilde 30 
 
NATTVERD  v/sokneprest og Eleanor Brenna 
L: Herren være med dere      Bilde 31 
A: og med deg være Herren. 
L: Løft deres hjerter. 
A: Vi løfter våre hjerter til Herren. 
L: La oss takke Herren vår Gud. 
A: Det er verdig og rett.      Bilde 32 
L: Vi lovpriser deg, gode Gud, for kjærligheten til ditt folk 
gjennom alle tider. 
Du sendte dine vitner, profeter som utfordret i brennende vrede. 
A: Gud være takk! 
           Bilde 33 
L: For Jesus fra Nasaret, Sannheten utsendt til oss. 
Fattige mottar gledesbudskap, undertrykte settes fri. 
A: Gud være takk! 
 
L: For Ånden, vår veileder, som gir liv i dåpen, som skaper 
selvinnsikt og former vår historie. 
Tenn vår lengsel, gi vår søken oppriktighet. 
A: Gud være takk! 
Eleanor Brenna: 
For din kjærlighet som forener oss som mennesker, 
Med alle som har levd og lever, 
Som har grått og feller tårer, 
Som hungrer og tørster etter rettferd, 
Som lengter etter fred, 
Synger og ber vi inntil Guds rike kommer: 
 



Sanctus          Bilde 34/35
     

 

 
           
  



Bilde 36 
Sokneprest: Vår Herre Jesus Kristus, i den natt da han ble forrådt, 
tok han et brød, takket, brøt det, ga disiplene og sa: Ta imot og 
spis! Dette er min kropp som gis for dere. Gjør dette til minne om 
meg. 
Likeså tok han kalken etter måltidet, takket, ga dem og sa: Drikk 
alle av den. Denne kalk er den nye pakt i mitt blod som utøses for 
dere så syndene blir tilgitt. Gjør dette så ofte som dere drikker det, 
til minne om meg. 
A: Deg være ære for Kjærligheten som er sterkere enn døden! 
 
Eleanor Brenna: Sammen med alle dine barn ber vi den 
bønnen Jesus lærte oss:     Bilde 37 
A:Vår Far i himmelen. La navnet ditt helliges.  
La riket ditt komme. 
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.  
Gi oss i dag vårt daglige brød, 
og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. 
Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. 
For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. 
 
Agnus Dei        Bilde 38/39 

 

 



 
UTDELING        Bilde 40 
Nattverden (glutenfritt og alkoholfritt) deles ut ved intinksjon. 
Du går fram, mottar brødet og dypper det i vinen. Det er to 
utdelingsstasjoner i kirken. Det er mulighet for å tenne lys under 
nattverden. 
Utdeling v/ Sokneprest og Eleanor Brenna // Geir Wiknes og 
Hanne Marie Engdal 
 
MUSIKK UNDER NATTVERDEN    
v/Merethe Trøan og Erik Brænden 
Nella fantasia (m: Ennio Morricone; t: Chiara Ferraù) 
Hymne à l’amour (m: Marguerite Monnot; t: Edith Piaf) 
 
Sokneprest: Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har 
nå gitt oss sitt hellige legeme og blod som han gav til soning for 
alle våre synder. 
Han styrke oss og holde oss oppe i en sann tro til det evige liv. 
 
Takkebønn (fra Lima-liturgien) 
v/ Eleanor Brenna 
L: I fred, la oss be til Herren! 
Vi takker deg, barmhjertige Gud, for jordens og havets 
skjønnhet, for rikdommen av fjell, sletter og elver, for fuglenes 
sang og blomstenes ynde. 
Vi priser deg for alle gode gaver og ber om at vi må bevare 
dem for dem som kommer etter oss. La vår takknemlighet 
vokse i glede over ditt rike skaperverk. 
Du har latt oss få smake det festmåltid du har gjort i stand for 
oss i den kommende verden.  
Bevar oss i din kjærlighet – inntil du blir alt i alle. 
A: Amen 
 
SALME Deg være ære   197   Bilde 41 
Deg være ære, Herre over dødens makt!  



Evig skal døden være Kristus underlagt.  
Lyset fyller haven, se, en engel kom,  
åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!  
Omkved: 
Deg være ære, Herre over dødens makt!  
Evig skal døden være Kristus underlagt.  
 
Se, Herren lever! Salig morgenstund!   Bilde 42 
Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn.  
Jubelropet runger: Frelseren er her!  
Pris ham, alle tunger, Kristus Herre er!  
Omkved 
 
Frykt ikke mere! Evig er han med.    Bilde 43 
Troens øye ser det: Han gir liv og fred.  
Kristi navn er ære, seier er hans vei,  
evig skal han regjere, aldri frykter jeg. 
Omkved 
 
VELSIGNELSE v/soknepresten   Bilde 44 
L: La oss prise Herren. 
Alle: Gud være lovet. Halleluja. Halleluja. Halleluja. 
L: Herren velsigne deg og bevare deg. 
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. 
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. 
A: Amen, amen, amen. 
 
KUNNGJØRINGER      Bilde 45/46 
 
MUSIKK Merethe Trøan: Somewhere over the rainbow 
(m: Harold Arlen; t: Yip Harburg)   Bilde 47  



UTSENDELSE v/soknepresten   Bilde 48 
(t: Hans Olav Mørk) 
Gå. Gå med uro. Gå i hast. 
Slutt aldri med å gå ut av kirkens rom 
ut av freden og stillheten 
ut i bråket og ubehaget 
ut til latteren og gråten. 
Bær med deg det levende brødet 
som du fikk her 
som en skatt mellom dine hender 
og i ditt hjerte. 
Del det ut, igjen og igjen. 
Alltid strekker det til, 
om du bare fortsetter å bryte det. 
 
Kom. 
Slutt aldri med å komme tilbake til dette stedet. 
Kom aldri tomhendt. 
Ta med deg ropet som presser på bak leppene. 
La det få lyde her. 
Ta med deg sulten som aldri blir stillet, 
kampen som ennå ikke er vunnet. 
Ta med deg en 
som alltid har vært ditt medmenneske 
uten at du visste det. 
Her er møtestedet 
i lyset fra Guds ansikt. 
 
POSTLUDIUM Nun danket alle Gott (Sigfrid Karg-Elert)  
v/ organist Lars Småladen  
med utgangsprosesjon (kors og lys bæres ut igjen, liturgene følger 
etter.) 
         
 
 



Kirkekaffe bak i kirken 
(v/ Menighetsrådet og mange frivillige kakebakere) 


