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                                  Samling  

Klokkeringing   

Tre klokkeslag  

Inngangssalme  

 

 

  
 2) Krist stod opp av døde, 
 nu sonet er vår brøde! 
 Ti synger lydt og sjeleglad 
 hans menighet i allen stad: 
 Ære være Gud i det høye! 
 
 3) Krist stod opp av døde, 
 i himlen vi ham møte! 
 Ti synger lydt og sjeleglad 
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 hans menighet i allen stad: 
 Ære være Gud i det høye!    

      
 

 T: N.F.S. Grundtvig 1815, 1845, fritt etter Christ ist 

erstanden, 1000-tallet;  

 M: Ludvig M. Lindeman 1871 
 

Hilsen   

Hovedliturg I Faderens og (+) Sønnens og Den hellige ånds 
navn.  

Alle  Amen. 
 

Liturgen hilser menigheten med nådehilsen på sørsamisk – 

«Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren 

Jesus Kristus.».  

Inngangsord  

Samlingsbønn  

Klokker ber samlingsbønnen, og alle svarer 

Liturg …Gud, vi ber.  
Alle  Amen.  
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Syndsbekjennelse   

Alle Gud, vær meg nådig!  
Jeg har syndet mot deg og sviktet min neste  
med tanker og ord, med det jeg har gjort  
og med det jeg har forsømt.  
Tilgi meg min synd for Jesu Kristi skyld.  
Skap i meg et rent hjerte,  
og gi meg kraft til nytt liv ved din hellige 
Ånd.  

 
Liturg  Så høy som himmelen er over jorden, så veldig er 

Herrens miskunn over dem som frykter ham. Så 
langt som øst er fra vest, tar han syndene våre bort 
fra oss.  

Kyrie  

 

 

Alle  
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Gloria  

 
Liturg Ære være Gud i det høyeste! 
 
 
Alle   
 
 
 
 
 
 
 
Korgruppe Vi hyller deg for din store herlighet,  

Herre Gud, himmelske konge, allmektige Fader. 
 
Alle  Vi lover deg. Vi priser deg.  

Vi tilber deg. Vi opphøyer deg.  
 
Korgruppe Herre, Guds enbårne Sønn, Jesus Kristus,  

Guds Lam som bærer verdens synder,  
miskunne deg over oss.  
Du som sitter ved Faderens høyre hånd,  
hør vår bønn. 

 
Alle  Vi lover deg. Vi priser deg.  

Vi tilber deg. Vi opphøyer deg.  
 
Korgruppe For du alene er hellig, du alene er Herre,  

du alene er den høyeste, Jesus Kristus  
med den Hellige Ånd i Faderens herlighet. 
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Alle  Vi lover deg. Vi priser deg.  

Vi tilber deg. Vi opphøyer deg.  
Amen. 

 

Dagens bønn 

Liturg  La oss alle be.  

Liturgen ber dagens bønn, og alle svarer 

Alle Amen.  
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Ordets liturgi  

Første lesning    Jes 52, 7- 12 

Korsang: Trondheim Vokalensemble synger 

Laudate Dominum (M.Draagen) 

Andre lesning     Rom 14,7-9  

Evangelielesning  

 

 

Evangeliet leses – Matt 28, 1-10 
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Omkvedet til den bibelske salmen gjentas: 

 

 

Preken  
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Salme 
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 2 Han lever, og jeg skal få bringe 
 hans venner det salige ord, 
 tenk, jeg som er ringest blant ringe, 
 den minste han kjenner på jord. 
 Tenk, jeg skal hans hilsen frembære, 
 å, kunne jeg synge det ut! 
 /: Mer kunne ei engler begjære 
 enn gå med så salig et bud. :/ 
 
 3 Å salige stund uten like, 
 han lever, han lever ennu! 
 Han vandrer i seierens rike, 
 min sjel, hvorfor sørger da du? 
 Du søkte din trøst i den døde 
 og dvelte ved gravnatten kun; 
 /: så fikk du den levende møte, 
 å salige, salige stund! :/ 
 
 T: Johan Halmrast, O: Jens Otterbech,  

 M: Kristian Wendelborg 

  

Trosbekjennelse   

 

Liturg:   La oss bekjenne vår hellige tro. 

Vi tror på én Gud, den allmektige Far, 

som har skapt himmel og jord, 

alt synlig og usynlig. 
 



11 

 

Menighet:  Vi tror på én Herre, Jesus Kristus, 

Guds enbårne Sønn,  

født av Faderen før alle tider. 

 

Liturg:   Gud av Gud, lys av lys, 

sann Gud av sann Gud, 

 

Menighet:  Født, ikke skapt,  

av samme vesen som Faderen,  

ved ham er alt blitt skapt. 
 

Liturg:    For oss mennesker og til vår frelse 

     steg han ned fra himmelen, 

 

Menighet:  Og ved Den hellige ånd  

og av jomfru Maria  

ble han menneske av kjøtt og blod. 
 

Liturg:    Han ble korsfestet for oss  

     under Pontius Pilatus, 

     led og ble begravet,  

 

Menighet: Oppstod den tredje dag  

etter Skriftene  

og fór opp til himmelen,  

sitter ved Faderens høyre hånd. 
 

Liturg:    skal komme igjen i herlighet 

     for å dømme levende og døde, 
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     og hans rike skal være uten ende. 

 

Menighet: Vi tror på Den hellige ånd,  

 som er Herre og gjør levende,  

 som utgår fra Faderen og Sønnen. 
 

Liturg:    tilbes og æres sammen med  

     Faderen og Sønnen, 

     og som har talt gjennom profetene. 

 

Menighet: Vi tror på én hellig, allmenn  

 og apostolisk kirke.  
 

Liturg:     Vi bekjenner én dåp til syndenes 

forlatelse 

 

Menighet: Og venter de dødes oppstandelse  

 og et liv i den kommende verden. 

Amen.  
 

 

Korsang: Christ is risen again (William Byrd) 
  



13 

 

Menighetens forbønn 

Etter hvert av leddene i forbønnen synger menigheten: 

A: Herre, vis oss din vei og gi oss vilje til å gå den. 

Siste gang:  Amen 

 

Liturg: La oss sammen be den bønnen Jesus har lært oss: 
 
Alle 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.  
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  Sendelse  

Salme 
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 2 I ham vi har vårt håp 
 når livet legges øde. 
 Med ham, i dødens dåp, 
 vi oppstår fra de døde. 
 
 Omkved 
 Var han som gav sitt liv, 
 forblitt i dødens fengsel, 
 hva var vel da vår tro? 
 Men se, vår frelser lever! 
 Han lever! Han lever! 
 Han oppstod og han lever! 
 
 3 Guds kjærlighet er stor! 
 Vi vekkes av signalet 
 fra Guds basuners kor 
 og hører Jesus tale. 
 
 Omkved 
 Var han som gav sitt liv, 
 forblitt i dødens fengsel, 
 hva var vel da vår tro? 
 Men se, vår frelser lever! 
 Han lever! Han lever! 
 Han oppstod og han lever! 
 
 T: 1902 George R. Woodward, 1983 Svein Ellingsen 

 M:  Amsterdam 1684 
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Velsignelsen   

 
Hovedliturg La oss prise Herren! 

 
  
 

 

Liturgen lyser velsignelsen på sørsamisk og norsk. 

Menigheten svarer:  

 

  

 

  

Bønneslag med klokkene 

   

Postludium 
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