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Regnbuemesse  

MEDARBEIDER 
 

 

Medliturger bærer f.eks.  

1 bære korset inn og ut 

2 bærer hver sitt lys inn og under evangelieprosesjon 

2 bærer blomster til alteret 

1 bærer tekstboken inn  

1 bære inn regnbueflagget  

1-3 tenner lys under forbønn 

 

 Prest:  

 Kantor:  

 Kirketjener:  

 Tekstleser:  

 Medvirkende musiker: 

 Ministranter:  

 Medvirkende lesere:  

 

 

Salmer:  

 Inngangssalme: 845 Så grønn en drakt  

 Salme før preken: 233 Kjærlighet er lysets kilde 

 Salme før nattverd: 783 Noen må våke  

 Slutningssalme: 854 No stig vår  

 

I – SAMLING 
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 Klokkeringing 

 Informasjon om dagens gudstjeneste  

o Velkommen til Regnbuemesse i …. kirke..  

o Programmet og salmeboken som du fikk inn i 

kirken, har det vi skal synge og si sammen.  

o Kollekten i dag går til  

o Det er nattverd, og den deles ut her framme. 

Aller er velkommen til å delta. 

o Fotografering er tillatt av oss med roller i 

gudstjenesten. Ellers ønsker vi ikke at det tas 

bilder uten samtykke. Kirkens rom skal være 

trygt for alle.  

o ”La oss være stille for Gud”  

 3 klokkeslag 

 

Preludium og inngangssalme: 845 Så grønn en drakt 

Alle står  

 

Nådehilsen – Inngangsord – Samlingsbønn 

L | I Gud Skaperens, Frigjørerens og Livgiverens navn. 

Nåde og fred være med dere alle.  

Alle sitter 

 

[Intimasjon om dagen] 

 

Samlingsbønn   (leses fra lesepulten) 

L |  La oss vende oss til Gud med takk og bønn:   

T 1:.     

file://///it68.local/root/userdata/geirwi/Desktop/PRESTEMAPPA/A%20ELVERUM/Ulike%20gudstjenester/Samlingsbønner%20gjennom%20kirkeåret%20ELVERUM.docx
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Gud, vår Skaper: 

Vi kommer hit for å søke deg og for å bli funnet av deg. 

Vi er regnbue-mennesker. I vår identitet og i vår 

kjærlighet finnes en fargerikdom som du har skapt. 

Gjør oss til tegn på håp. 

 

T 2:  

Tilgi oss de gangene vi har sviktet deg, våre 

medmennesker og oss selv. 

Ta bort 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 – bønneropet  

A |  Kyrie eleison. Gud Fader, miskunne deg.  

Kriste eleison. Herre Krist, miskunne deg.  

Kyrie eleison. Hellig Ånd, miskunne deg. 

 

Gloria – Englesangen fra Betlehemsmarken  

L |  Ære være Gud i det høyeste  

M |  Og fred på jorden blant mennesker som Gud har 

glede i. Vi lover deg, vi priser deg, vi tilber deg, vi 

opphøyer deg. Amen. 

 

II – ORDET 
Første tekstlesning fra Det gamle testamentet  alle 

sitter 
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ML | Det står skrevet i Ruts bok:   

Ikke tving meg til å forlate deg og vende tilbake, for:  

 Dit du går, vil jeg gå, 

 og hvor du bor, vil jeg bo. 

 Ditt folk er mitt folk, 

 og din Gud er min Gud.  

 Der du dør, vil jeg dø, 

 og der vil jeg begraves. 

 Måtte HERREN la det gå meg ille 

 både nå og siden 

 hvis noe annet enn døden 

 skal skille meg fra deg!» (Rut 1, 16-17) 
 

ML | Slik står det skrevet.  

 

Solo: Selmas sang  

 

Evangelium    

ML | Dette står skrevet hos evangelisten Lukas 

 

Jesus sa: «En mann hadde to sønner. Den yngste sa til 

faren: ‘Far, gi meg den delen av formuen som faller på 

meg.’ Han skiftet da sin eiendom mellom dem.  

 

Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt 

og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen 

sin i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom 

det en svær hungersnød over landet, og han begynte å 

lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av 
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innbyggerne der i landet, og mannen sendte ham ut på 

markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare å få 

mette seg med de belgfruktene som grisene åt, og ingen 

ga ham noe.  

 

Da kom han til seg selv og sa: ‘Hvor mange leiekarer 

hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går 

her og sulter i hjel! Jeg vil bryte opp og gå til min far og 

si: Far, jeg har syndet mot Himmelen og mot deg. Jeg 

fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men la meg få 

være som en av leiekarene dine.’ Dermed brøt han opp 

og dro hjem til faren.  

 

Da han ennå var langt borte, fikk faren se ham, og han 

fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i 

møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. 

Sønnen sa: ‘Far, jeg har syndet mot Himmelen og mot 

deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.’  

Men faren sa til tjenerne sine: ‘Skynd dere! Finn fram de 

fineste klærne og ta dem på ham, gi ham ring på 

fingeren og sko på føttene. Og hent gjøkalven og slakt 

den, så vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min 

var død og er blitt levende, han var kommet bort og er 

funnet igjen.’ Og så begynte festen og gleden.  

(Luk 15, 11-24)  

 

L | Slik lyder det hellige evangelium 
 

Salme: 233 Kjærlighet er lysets kilde 
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Preken  

 

Ære være Gud vår skaper frigjører og livgiver som var, 

er og blir en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.  

 

Solo: Somewere over the Ranibow 

 

Credo – Trosbekjennelse  alle reiser seg 

L/ML | La oss reise oss og sammen bekjenne vår tro: 

A | Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens 

og jordens skaper. 

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår 

Herre,  

som ble unnfanget ved Den hellige ånd, født av jomfru 

Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og 

begravet,  

fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag,  

fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige 

Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å 

dømme levende og døde. 

Jeg tror på Den hellige ånd, en hellig, allmenn kirke,  

de helliges samfunn, syndenes forlatelse,  

legemets oppstandelse og det evige liv.  

Amen.  

Den apostoliske trosbekjennelse. 

 
Eventuelt en hilsen  
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Forbønn:  

L 1:  

Jesus Kristus – vår frigjører. Du ble menneske som oss.  

Du kjenner våre liv. Vi takker deg fordi du viste oss at 

kjærligheten er sterkere enn døden. 

Hjelp oss å følge deg på våre veier gjennom livet - hvor 

glede, mangfold og frimodighet, men også smerte, sorg 

og lidelse preger oss og våre omgivelser.  

Du som tror på oss; gi oss tro til å møte livet med visshet 

om kjærlighetens mulighet.  

 

A:  Herre, hør vår bønn 

 

L 2 :  

Vi har levd og lever i mange slags mørke. Vi er ofte 

usikre. Noen ganger redde. I mørket tenner vi et lys for 

håp.  

Himmelens og jorden skaper – midt i livet ber vi:  

  

Alle: Herre, hør vår bønn 

 

L 3:  . 

Vi har båret og bærer alle på sorger. Vi har kjent og 

kjenner på det som er ondt. I vår sorg og med håp 

tenner vi et lys for tilgivelse og nye muligheter. Jesus 

Kristus – sett du oss fri!  

 

A:  Herre, hør vår bønn 
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L 4:  

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 tillit til din omsorg ber vi:  

 

A:  Herre, hør vår bønn (Amen.) 

 

III – BORDET / NATTVERDEN 
Nattverdsalme: 783 Noen må våke i verdens natt / Vi 

er et folk på vandring 

Her kan menigheten gi en gave til Amnesty International 

Norge. VIPPS:  2115 – kurver ved utgangen 
 

Bønn for gavene  

L: Evige Gud, din er jorden og alt som fyller den. Av ditt 

eget gir vi deg tilbake. Ta imot våre gaver, og la dem bli 

til velsignelse. Amen.  

 

Prefasjon: 

L: Vi lovpriser deg, gode Gud, for kjærligheten til ditt folk 

gjennom alle tider. For sannheten som bryter 

undertrykkelsen, for Helligånden som gir liv og åpner 

stengte dører. Med alle som lever og har levd, som 

kjemper for tilhørighet og rettferdighet, synger vi inntil 

Gudsriket kommer: 
 

Sanctus – hellig hellig 

A | Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot. All jorden er 
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full av din herlighet. Hosianna i det høyeste. Velsignet 

være han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det 

høyeste. 

 

Verba 

L: Vi hører sammen med alle folk på jorden, uansett 

kjønn, identitet eller klasse. Slik er vi sammenføyet i 

Kristus, Han, som i den natt da han ble forrådt, tok et 

brød, takket, brøt det, gav disiplene og sa: Ta imot og 

spis! Dette er min kropp som gis for dere. Gjør dette til 

minne om meg.  

Likeså tok han begeret etter måltidet, takket, gav dem og 

sa: Drikk alle av det. Dette begeret 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.   

 

Etter verba:  

L: Vi spiser dette brødet og drikker denne vinen forenet i 

Kristus med alle som skaper fred: Troens mennesker, 

fylt av Kristi kjærlighet.  

 

Vi minnes Jesu kors. Den oppstandne er midt iblant oss, 

la uretten vike og rettferd bryte fram! 

 

Sammen med alle Guds barn ber vi: 

A | Vår Far i himmelen. 

La navnet ditt helliges. 

La riket ditt komme.  

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.  
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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.  
 

L: Gud, send din Livgivende Ånd over oss og dine gaver, 

så vi kan møte deg. Og likesom kornet er blitt ett i brødet 

og druene i vinen, så gjør oss til ett med hverandre med 

Jesus Kristus. 

 

Agnus Dei – Du Guds lam 

Du Guds Lam, som bærer verdens synder, miskunne 

deg over oss.  

Du Guds Lam, som bærer verdens synder, miskunne 

deg over oss.  

Du Guds Lam, som bærer verdens synder, gi oss din 

fred.  

  

L | Kom, for alt er gjort ferdig.  
 

Utdelingsord:  

Kristi kropp, gitt for deg.  

Kristi blod, gitt for deg. 
 

Utdeling 

 Man kan gå fram og ta imot brød og vin,  

tenne lys, eller sette seg og lytte til musikken. 

 Brødet er glutenfritt og vinen alkoholfri 
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 Menigheten sitter etter utdelingen 
 

Musikk under nattverden       

 

Tilsigelse  

L: Den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er 

borte, se, det nye er blitt til! (2.Kor. 5, 17) 

 

Takkebønn 

L: Herre Jesus Kristus, du som ble et svar på vår bønn 

og et brød for vår sult, hjelp oss å være ditt svar til dem 

som savner det vi har. Hjelp oss høre det rop du har 

hørt, forstå den nød du har forstått og å tjene den 

menneskehet du har tjent. Åpenbar for oss ditt bords 

hemmelighet: Ett brød og en menneskehet. Amen. 

 

IV – SENDELSE 
Salme: 854 No stig vår song  alle står 

 

TA IMOT VELSIGNELSEN 

 

Velsignelsen 

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.  
 

Eller: 

Må Skaperen, velsigne og bevare deg 
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Jesus Kristus, frigjøreren som har vist oss Guds 

ansikt, la sitt ansikt lyse over deg og være deg 

nådig; 

og den livgivende, hellige Ånd løfte sitt åsyn på deg 

og gi deg fred for natten, uken og livet bortenfor det 

du ser.  

 

M |  Amen.  

 

3 x 3 klokkeslag    

 

Utsendelse   

L |  Vår gudstjeneste er til ende – gå med Guds fred, 

hvil i Guds nåde!  

 

Postludium med utgang   alle følger etter 

prosesjonen ut 

 


