
 

1



Gjennomkjøringsplan til regnbuemesse med nattverd  
i Sand kirke 19.09.20 - liturgutgave 

1 SAMLING 

Klokkeringing 

3 klokkeslag 

Preludium/ inngangssalme 

N13 # 393, Cantai ao Senhor


1. Cantai ao Senhor um cantico novo,

cantai ao Senhor um cantico novo, (synges 2 ganger)

cantai ao Senhor, cantai ao Senhor.


2. Kom, syng for vår Gud ein ny song for Herren,

kom, syng for vår Gud ein ny song for Herren, (synges 2 ganger) 
kom, syng for vår Gud, kom syng for vår Gud.


3. Kom, dans for vår Gud og blås i trompetar,

kom, dans for vår Gud og blås i trompetar, (synges 2 ganger) kom, 
dans for vår Gud, kom, dans for vår Gud.


4. Ver stille for Gud, og åpne ditt hjarte,

ver stille for Gud, og åpne ditt hjarte, (synges 2 ganger) Ver stille for 
Gud, ver stille for Gud.


5. Kom, syng for vår Gud ein ny song for Herren,

kom, syng for vår Gud ein ny song for Herren, (synges 2 ganger) 
kom, syng for vår Gud, kom syng for vår Gud.
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Inngangsord 

L:	 Kjære menighet! Nåde være med dere, og fred, fra Gud, vår 		
	 Far, og Herren Jesus Kristus.


	 I Skaperens, Frigjørerens og Livgiverens navn vil vi feire 	 	
	 Regnbuemesse! En regnbuemesse er en vanlig gudstjeneste, 	
	 men med særskilt fokus på inkludering. 


	 Dette er den andre regnbuemessen i historien her i Sand	 	
	 kirke. I fjor var det folkefest i bygda under Bigdepriden. Det 	 	
	 går ikke an å toppe den, for den var rett og slett magisk!


	 Så hvorfor ha regnbuemesse, når vi ikke får gått i prideparade 	
	 på grunn av coronarestriksjoner? Hvorfor skal kirka ha en 	 	
	 særskilt gudstjeneste som feirer det skeive, som hyller 		 	
	 mangfoldet i Guds skaperverk, som inkluderer alle?


	 Jo, fordi det er nødvendig!


	 Vi lever i et samfunn og en verden hvor skeive blir banket opp 	
	 fordi de er skeive, hvor det i mange land medfører dødsstraff å 
	 ha en annen legning enn heterofil, hvor funksjonshemmede 	 	
	 gjemmes vekk, ignoreres, og forskjellsbehandles. 
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	 Vi lever i et samfunn hvor det å være annerledes fremdeles 	 	
	 ikke er akseptert. 

	 

	 Det siste nyhetsoppslaget har sikkert mange fått med seg - 		
	 om Raul Sander som ble banket opp på Majorstua i Oslo natt 	
	 til søndag - fordi han er homofil. I landet vårt -og sikkert i 	 	
	 bygda her også- er det fremdeles noen som ikke våger å 	 	
	 komme ut, fordi de er redde for å bli stigmatisert og angrepet. 


	 Slik vil vi ikke ha det! 

	 

	 Vi vil ikke akseptere at våre barn og våre ungdommer, at våre 	
	 venner ikke tør å være akkurat den Gud i sitt mangfoldige 	 	
	 bilde har skapt dem til å være.


	 Derfor feirer vi regnbuemesse! Vi viser samhold og styrke mot 	
	 krefter i samfunnet og i verden som vil bryte ned 	 	 	 	
	 menneskeverd. Vi møter ikke vold med vold, men med 		 	
	 kjærlighet. Kjærligheten trumfer alt.


	 Slagordet for Bigdepride 	er «Det gjelder øss alle!», og dette 		
	 tok dere til hjertet i fjor, gikk i parade, og feiret med en unik 	 	
	 gudstjeneste her i kirka. 


	 Bigdepride er hele bygdas dag. 

	 

	 Regnbuemessa er hele bygdas gudstjeneste. 

	 

	 Dette, mine venner, er folkekjerka!
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	 I år gjør coronarestriksjonene at vi ikke får gått i parade, men 	
	 gudstjeneste får vi feiret, og festen fortsetter på Rockeklubben 
	 etterpå. Bigdepride-komitéen har, som i fjor, pyntet 	 	 	
	 kirkerommet, og deltar også som medliturger i gudstjenesten. 


	 Jeg heter Elisabeth prest, og på orgelkrakken sitter en 	 	 	
	 særdeles rutinert organist: Jan Liberg. 

	 

	 Vår appellant i dag, er Bjørn Sverre Hol Haugen, og sammen 	
	 med representanter fra Bigdepridekomitéen og MR er vi både 	
	 rørt og fylt av ærefrykt og glede over å få feire gudstjeneste 		
	 sammen med dere alle i dag.

	 

	 Da dere kom til kirka, fikk dere et program og ei salmebok. 	 	
	 Det geniale ved det, er at hvis vi starter på likt og følger med 	
	 på det som står der, ja så slutter vi på likt.


	 Dagens tema, tekster og bønner handler om å stole på Guds 	
	 dømmekraft, og om å stole på hans kjærlighet.


	 Takkofferet går i dag til Bigdepride i Nord-Odal, og i 	 	 	
	 programmet finner dere VIPPSnummeret til 	 	 	 	 	
	 Morodalsfestivalen, og beskrivelse av hvordan dere taster 	 	
	 dere videre til Bigdepride for å gi en gave dit.


	 Nattverdbordet er dekket i dag, og alle er velkommen til 	 	
	 Herrens bord.


Samlingsbønn 

L:	 La oss fortsette gudstjenesten med samlingsbønnen. La oss 	
	 alle be:


ML:	 Som regnbuen lyser dine løfter, Gud

	 – et tegn på din pakt med hver levende skapning.

	 Vi kommer til deg med vår takk og vår sang. 

	 Du er vårt håp. Du kjenner våre liv. Ingenting er skjult for deg.

	 Du reiste Jesus opp fra graven.

	 I dåpen reises vi opp til nytt liv med ham.
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	 Som regnbuen lyser dine løfter, Gud

	 – et tegn på din pakt med hver levende skapning. Amen


Kyrie 

(N13 # 976.7, Kyrie eleison) 

ML:	 Vi har levd og lever i mange slags mørke. Vi er ofte usikre. 	 	
	 Noen ganger er vi redde. I mørket tenner vi et lys for håp. 	 	
	 Himmelens og jordens skaper - midt i livet ber vi: 


A:	 Kyrie, kyrie, eleison *det tennes et lys* 

	 Kyrie, kyrie, eleison

	 

ML:	 Vi har båret og bærer alle på sorger. 

	 Vi har kjent på det som er ondt. 

	 Hver og en av oss bærer på egne tilbakefall. 

	 I vår sorg og i håp tenner vi et lys for tilgivelse. 

	 Jesus Kristus - sett du oss fri: 


A:	 Kyrie, kyrie, eleison *det tennes et lys* 

	 Kyrie, kyrie, eleison


ML:	 Vi har vært og vi er noen ganger ensomme. 

	 Verden kan kjennes kald og hard. 

	 Mot ensomhet tenner vi et lys for varme. 

	 Livgivende Ånd – i tillitt til din omsorg ber vi: 


A:	 Kyrie, kyrie, eleison *det tennes et lys* 

	 Kyrie, kyrie, eleison 


L:	 Tre lys er tent. Tre lys for Skaperen, Frigjøreren og Livgiveren. 	
	 Våre lys brenner som uttrykk for våre bønner, 

	 i takk og forventning til Gud som gjør alle ting nye. 
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Gloria 

ML:	 Da vi alle var i mørket, drev du vannet til side. 

	 Da vi alle var i mørket, kalte du fram lyset. 

	 Da vi alle var i mørket, ga du oss liv. 


A:	 Lov og ære til deg vår Gud! 


ML:	 Du gjorde natt til dag. 

	 Du gjorde våre tårer til dans. 

	 Du formet oss i ditt eget bilde. 


A:	 Lov og ære til deg vår Gud! 


ML:	 Vi er mennesker av vannet. 

	 Vi er lysets barn. 

	 Vi er arvinger av din evige pakt. 


A:	 Lov og ære til deg vår Gud! 


L:	 Forent i deg gleder vi oss over vår verdighet! 

	 Forent i deg våger vi å danse. 

	 Forent i deg skal vi aldri være stille. 

	 Amen 


Appell 
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2 ORDET 

Salme 
N13 # 440, Kom, kom, og hør et gledens ord


1. Kom, kom og hør et gledens ord,

for Gud sitt lys har tent!

Den blinde ser og slaven får

sin frihet ufortjent

 

2. Guds nåde lyser angsten bort,

og troen kommer inn,

og varmer det som før var kaldt.

Av tvil og tanke spinn.

 

3. Og derfor gir jeg ham mitt ja,

og kaller ham min far,

for han vil gi meg evig liv,

og alt han er og har.


Første tekstlesning 

Sal 40:2-6


L:	 La oss høre Herrens ord


ML:	 Det står skrevet i Salme 40 […]

	 Slik lyder Herrens ord.


Soloinnslag 

Thomas Tinglum synger
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Andre tekstlesning 

1 Joh 4:8-9, 18-19


ML:	 Det står skrevet i første Johannesbrev […]

	 Slik lyder Herrens ord.


Salme 

N13 #482, Deg å få skode


1. Deg å få skode er sæla å nå, Gud,

ver det syn som mitt hjarta vil sjå;

ver du for tanken min dyraste skatt, 

ljoset som strålar ved dag og ved natt!


2. Ver du min visdom, mi sanning og trøyst, 

tal du det levande ord med di røyst!

Far, lat meg vere barn her hjå deg.

Kom til meg, Herre, ja bu du i meg!


3. Ver du i striden mitt skjold og mitt sverd; 

ver du det merke som syner mitt verd, 

livd for mi sjel, den tryggaste vakt;

lyft meg mot himlen, du makt i mi makt!


4. Rikdom og ære, som menneske gjev, 

er ikkje meir enn den morknande vev 

Du er min arv som varer til sist, 

himmelske konge, det veit eg for visst


5. Konge i æva, å lat du meg då, 

sigrande inn i ditt rike få gå!

Ver du mi tru, den vona eg ber

til eg får skode din herlegdom der
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Prekentekst 

Sal 24:3-5, 10


L:	 Det står skrevet i salme 24 […]

	 Slik lyder Herrens ord.


Preken 

Trosbekjennelse 

ML:	 La oss bekjenne vår tro på livets Gud. 


A:	 Vi tror på Gud vår mor 


ML:	 Hennes ord bærer våre liv og våre henders arbeid ut i verden. 


A:	 Vi tror på Jesus Kristus, vår bror 


ML:	 Midt mellom oss bringer han med seg spiren til fornyet liv. 	 	
	 Blant fattige og undertrykte levde han 

	 for å vise hva kjærlighet er. 


A:	 Vi tror på Den Hellige Ånd som utfordrer oss 


ML:	 Som forener en menneskeslekt uavhengig av 

	 etnisk tilhørighet, legning, kjønn og alder. 


A:	 Ånden skaper undring i oss overfor livets herlighet 

	 og maner kirken til å være et tegn på jorden, 

	 inntil alt blir nytt. Amen
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Salme 

N13 # 327, Jeg løfter mine øyne


Jeg løfter mine øyne opp til fjellene, 

hvor skal min hjelp komme fra?

Min hjelp kommer ifra Herren, 

himmelens og jordens skaper.

Han skal ingenlunde la din fot vakle, 

din vokter skal ingenlunde slumre, 

se, han slumrer ikke og sover ikke, 

Israels vokter.


Herren er din vokter, 

Herren er din skygge 

ved din høyre hånd.

Solen skal ikke stikke deg om dagen,

ei heller månen om natten.

Herren skal bevare deg fra alt ondt, 

han skal bevare din sjel.

Herren skal bevare din utgang og din inngang 

fra nå av og til evig tid. Amen!

Fra nå av og til evig tid.

La la la la, la la la la, la la la la, la la la, la la la la, la la la la, la la la la 
la.


Forbønn 

Bønnesvar:	 N13 # 483, Ha ingen uro 

ML:	 Evige Gud. Vi ber for hver enkelt som er her, for alle som ber, 	
	 alle som tror og alle som tviler. For alle som ikke får til å be, 		
	 alle som håper og alle som lengter.  

	 Takk, Gud, for mangfoldet blant mennesker du har skapt. 

	 Takk for at du ser oss og elsker oss slik vi er. 

	 Du gir alle mennesker uendelig verdi. 

	 Alt det skapte, skapte du godt. 

	 Hjelp oss å verne om alt det du har skapt.

	 


11



M:	 Ha ingen uro, ingen bekymring

	 alt du behøver, har du i Herren.

	 Ha ingen uro, ingen bekymring, du har alt i Gud.


ML:	 Hjelp oss å se oss selv og hverandre med dine øyne, slik at 		
	 ingen mobbes, stenges ute eller diskrimineres, men opplever 	
	 å høre til hos deg og i fellesskapene våre. 

	 Noen ganger er vi ensomme. 

	 Mot ensomheten kjenner vi oss hjelpeløse. 

	 Når vi ikke ser det selv, er Du med. 

	 Når vi glemmer det og når vi ikke tør å håpe, 

	 gi oss trygghet til å tro at du er med oss hvert eneste steg på 	
	 veien gjennom livet.


M:	 Ha ingen uro, ingen bekymring

	 alt du behøver, har du i Herren.

	 Ha ingen uro, ingen bekymring, du har alt i Gud. 

ML: Jesus Kristus, du som kjempet og kjemper for de svake og 	 	
	 undertrykte. 

	 Vi ber for våre hjem, våre skoler, vår menighet og vår kirke. 

	 La det bli slutt på undertrykking og utestenging. 

	 Vis oss hva tro, håp og kjærlighet betyr i praksis. 


Vern om kjærligheten mellom alle som elsker hverandre. 


M:	 Ha ingen uro, ingen bekymring

	 alt du behøver, har du i Herren.

	 Ha ingen uro, ingen bekymring, du har alt i Gud.


ML:	 Varme, Hellige Ånd. Menneskerettighetene trues. 

	 Mange steder i verden opplever homofile, lesbiske, bifile og 		
	 transpersoner at de forfølges. 

	 Både nært og fjernt er mange utrygge. Vær hos dem! 

	 Gi kraft og visdom til de som bestemmer, og mot til stadig 	 	
	 kamp for likeverd og inkludering. Vær nær, varm og sterk. 


M:	 Ha ingen uro, ingen bekymring

	 alt du behøver, har du i Herren.

	 Ha ingen uro, ingen bekymring, du har alt i Gud. 
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L:	 Nå legger vi stillhet frem for deg, Gud, 

	 det hver og en av oss har på hjertet.

	 

	 *bønnestillhet* 

	 

	 Gud, gi oss mot til å leve, og frimodighet til å tro, 

	 for din sønn, Jesu Kristi skyld. Amen


M:	 Ha ingen uro, ingen bekymring

	 alt du behøver, har du i Herren.

	 Ha ingen uro, ingen bekymring, du har alt i Gud.


Takkoffer 

L:	 Dagens takkoffer går i dag til Bigdepride i Nord-Odal

	 VIPPS: #107427, Morodalsfestivalen —> Bigdepride

	 På forhånd takk for gaven!


Takkebønn 

L:	 Evige Gud, din er jorden og det som fyller den. 

	 Alt vi eier tilhører deg. 

	 Av ditt eget gir vi deg tilbake.

	 Ta imot oss og våre gaver i Jesu navn. 

	 Amen.
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3 NATTVERD 

Salme 

N13 #615, Vi bærer mange med oss


1 Vi bærer mange med oss i dag når vi går frem.

Hva Kristus gav og gir oss, er også gitt for dem.

Du dekker bord til alle, her er de døptes hjem,

vi bærer mange med oss, o Gud, vi ber for dem.


2 Vi ber for dem vi savner mens vi er samlet her,

for dem som går med uro i tvilens vind og vær,

for dem som vi har såret og drevet bort fra deg,

for dem som høster smerte av våre ja og nei.


3 Vi ber deg for de mange som kjenner andres dom,

for dem som vi har sviktet og ikke brydd oss om.

Vi ber deg, Gud, om nåde, vi ber i manges sted:

Gi at vi bringer med oss velsignelse og fred.


Innledende lovprisning

L: La oss lovprise Gud

ML: Gud vil vi takke og ære

A: Gud vil vi takke og ære

Nattverdbønn/ epiklese

L: Vi lovsynger deg, Gud, himmelens og jordens skaper.
Du omslutter oss med kjærlighet og omsorg.
Takk for frelsen du har gitt oss gjennom Jesus Kristus. 
Vi ber deg: Send din Ånd over oss og dine gaver.

14



Innstiftelsesord/ Verba

L: 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 mitt legeme 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.

Herrens bønn

L: La oss sammen be den bønnen Herren har lært oss.

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. 

Brødsbrytelse 

L: Brødet som vi bryter, gir oss del i Kristi kropp. 
ML Vinen som vi drikker, gir oss del i Kristi blod.
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Utdeling 

L:	 Covid-19-regler

	 - Hold god avstand når dere kommer frem, når dere står i kø,  	
	 og når dere går tilbake til plassene deres

	 - Engangsbeger på bordet

	 - får brødet i begeret, spis det

	 - får vin i begeret, drikk det

	 - begeret kastes i bøtta etterpå


L:	 Kom, for alt er gjort ferdig


	 (Kristi kropp, gitt for deg/ Kristi blod, utøst for deg) 

Tilsigelsesord 

L:	 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. Fred være med dere.


Takkebønn 

L:	 La oss takke og be.


	 Vi takker deg, visdommens Gud, 

	 for ditt måltids dype hemmelighet: 

	 Brødet vi har brutt, er ett. 

	 Din Sønn har gitt sitt liv for én verden og én menneskehet. 

	 Vi ber deg:


A:	 Hjelp oss å høre det ropet du har hørt, 

	 å se den nøden du har sett, 

	 og å elske vår neste som oss selv. Amen.
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4 SENDELSE 

Salme 

N13 # 479, Fordi han kom og var som morgenrøden


1 Fordi han kom og var som morgenrøden

og brøt Guds taushet og vår angst for døden,

fordi han gjennom handlinger og taler

har lukket porten opp til Himlens saler,

fordi han var Guds sønn og en av våre

og gikk omkring i gater og i gårder

fordi han lot de siste bli de første

og lot de blinde se og småfolk trøste,


så kan vi holde ut i vonde tider, 
så vet vi Gud er nær selv når vi lider, 
så kan vårt brutte håp mot solen stige, 
så kan vi se at kommet er Guds rike 
så kan vi holde ut i vonde tider, 
så vet vi Gud er nær selv når vi lider, 
så kan vårt brutte håp mot solen stige. 
Gud er hos oss. 
 

2 Fordi han jaget kremmere fra templet

og innbød dem de fromme hadde stemplet,

fordi han lo når barna sang og danset

og spredte liv som prester ikke sanset,

fordi han tømte kalken uten klage

og måtte gallen fra vår ondskap smake,

fordi han bar sitt kors og våre synder

slik at hans død vårt nye liv forkynner,

Omkved
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3 Fordi en morgen så han sprengte graven

og dødens brodd ble brutt den dag i haven,

fordi Guds budskap om ham ikke stanser,

men bryter ut i sanger, ord og danser,

fordi hans Ånd får hjertet til å smelte,

og med et pust får murer til å velte,

fordi han Ånd får gamle til å drømme,

gir unge syner om at liv kan strømme,

Omkved


Velsignelse 

L:	 Over våre hjerter og vår vandring 


A:	 Ber vi om Guds velsignelse 


L:	 Over vår inngang og vår utgang 


A:	 Ber vi om Guds fred


L:	 Ved vår slutt og ved den nye begynnelse 


A:	 Ber vi om en gudsfavn som hilser oss og fører oss hjem


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.


M:	 Amen.


3 x 3 klokkeslag 

Postludium 
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Utsendelse 

L:	 Regnbuemessen er til ende, men Bigdepridefesten fortsetter 	
	 på rockeklubben! 	 	 

	 

	 Klokka 16 starter det SHOW med Great Gardvik Girls, 	 	 	
	 appellanter, Smelta Bly, Salty og KEIINO, med flere.

	 

	 Klokka 19 starter Bigdepride Nachspiel med The Rabarbara 		
	 Anns, slampoesi og Melodi Grand Prix karaoke! 

	 Dørene åpnes en halvtime før arrangementene.


	 Begge arrangement er GRATIS men du må bestille billett til ett 
	 eller begge show. (Max 200 besøkende pr event.)

	 Billetter skaffer du på hoopla.no. 

	 Det blir en pause mellom showene slik at publikum får reist 	 	
	 hjem, lokalet kan bli vasket, og neste publikumsgruppe får 	 	
	 kommet seg på plass.


	 Minner til slutt om menighetenes facebooksider og 	 	 	
	 instakontoer for oppdatert informasjon om aktiveteter i kirkene 
	 og i menighetene fremover. Bruk #’ene flittig og del 	 	 	
	 opplevelser fra årets Bigdepride. 


	 Gå med Guds fred, og tjen Herren og din neste med raushet 	
	 og kjærlighet. 


	 Stay safe, og husk at du er elsket -akkurat som Det Guds 	 	
	 barn du er!
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