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 I. SAMLING      

Forberedelse 

Klokkeringing. 

ML | La oss være stille for Gud. 

Kort stillhet mens lysene på alteret tennes. 

Tre klokkeslag. 

Preludium (Ved prosesjon reiser menigheten seg) 

Inngangssalme  618 – Vi er et folk på vandring 

Vi er et folk på vandring. 

Når veien blir slitsom og lang, 

vi søker en eng og en kilde, 

et fristed for bønn og sang, 

et fristed for bønn og sang. 

Vi er et folk på vandring. 

I uro, bekymring og nød, 

da søker vi styrke og stillhet, 

og samles om vin og brød, 

og samles om vin og brød. 

Vi er et folk på vandring. 

I tro kan vi skimte iblant 

et hjem for hver søkende pilgrim, 

det salige livets land, 

det salige livets land. 

 

Inngangsord 

L | Nådehilsen 
 

Samlingsbønn 

 
Syndsbekjennelse 

A | Gud, vær meg nådig!  

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. 

Bønnerop – Kyrie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lovsang – Gloria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II: ORDET   

Første lesning (menigheten sitter) 

L | La oss høre Herrens ord. 

ML | Det står skrevet hos/ i … 

Musikkinnslag  

Andre lesning  

ML | Det står skrevet hos/ i … 

Lesningen avsluttes med: 

ML | Slik lyder Herrens ord. 

Salme 158 – melodi 271 – Jesus din søte forening 

Jesus, din søte forening å smake 

lenges og trenges mitt hjerte og sinn. 

Riv meg fra alt det meg holder tilbake, 

dra meg i deg, min begynnelse, inn! 

Vis meg med klarhet min avmakt og møye, 

vis meg fordervelsens avgrunn i meg, 

at seg naturen til døden kan bøye, 

ånden alene må leve for deg. 

 

Å, den som kunne det ene kun lære: 

Dø fra sitt eget og ofre seg helt! 

Å, måtte Jesus mitt allting kun være, 

jeg er dessverre så splittet og delt. 

Jesus, som gav meg et hørende øre, 

rekk meg tillike din kraftige hånd, 

så jeg heretter min vandring må føre 

rett som en kristen i hellighets ånd! 



 

Kjærligste Jesus, du må deg forbarme, 

skjul ikke evig ditt åsyn for meg, 

edleste rikdom for åndelig arme, 

fyll du mitt uttømte hjerte med deg! 

La du der inne din kjærlighet tennes, 

Fri meg fra utvendig kristendoms skinn! 

Gi meg den tro som i livet kan kjennes, 

Så jeg i sannhet kan kalle meg din! 
 

 
 

Nådigste Jesus, nå vil jeg meg binde 

ved dine føtter, din trofaste pakt: 

Hver den som ber og som leter, skal finne! 

Så har de sanndrue lepper jo sagt 

Jeg vil med kvinnen fra Kanaans egne 

rope i lengsel og aldri bli still 

før du på bønnen til slutning må tegne: 

Amen, ja, amen, deg skje som du vil! 

 

Evangelium 

L/ML | Det står skrevet i evangeliet etter … 

(menigheten reiser seg)   

Lesningen avsluttes med: 

L/ML | Slik lyder det hellige evangelium. 

Preken 

Trosbekjennelsen 

L | La oss bekjenne vår hellige tro.  

A | (reiser seg)  

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, fòr ned til dødsriket,  

stod opp fra de døde tredje dag, fòr 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. 
 

Salme – 153 Til Lammets måltid 

Til Lammets måltid får vi gå 

med frelsens hvite kledning på. 

Igjennom havet gikk vår gang,  

la Kristus hylles med vår sang! 
 

Et hellig legeme ble lagt 

på korsets alter ved Guds makt. 

Det røde blod som østes ut, 

det smaker vi til liv hos Gud. 
 

For Kristus er vårt påskelam, 

det offer som ble båret fram. 

Det er hans eget, sanne kjød 

som rekkes oss i usyrt brød. 

 

For Kristus selv står opp av grav 

Og løfter høyt sin herskerstav. 

Nå støter han tyrannen bort 

fra paradisets åpne port. 

 

Vær lovet, Fader, Sønn og Ånd, 

du Gud som rår med veldig hånd, 

slik som det var i opphavs tid 

og i all evighet skal bli! 
 

  III. FORBØNN    
 

 

 

Kunngjøringer 

Forbønn for kirken og verden 

A | Etter hvert bønneledd:  

Herre, hør vår bønn!  

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. 

 
Menighetens takkoffer - Musikkinnslag 

Etter innsamlingen: 

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. 

 
Salme – 608 Når vi deler det brød 
 

Når vi deler det brød som du oss gir, 

når vi deler det brød som du oss gir, 

blir vår natt vendt til dag  

i din kjærlighets soloppgang. 

Å, Jesus du er vårt liv! 

 

Når vi drikker den vin som du oss gir, 

når vi drikker den vin som du oss gir, 

blir vår natt vendt til dag  

i din kjærlighets soloppgang. 

Å, Jesus du er vårt liv! 

 

Når vi lovpriser deg omkring ditt bord, 

når vi lovpriser deg omkring ditt bord, 

blir vår natt vendt til dag  

i din kjærlighets soloppgang. 

Å, Jesus du er vårt liv! 
 

 

 



 

IV. SENDELSE 
 

Salme  (menigheten står) -812 – Se, solen skjønne lys 

 

Se, solens skjønne lys og prakt 

har ført sitt løp til ende, 

seg verden har til hvile lagt, 

tenk, sjel, hva deg mon hende! 

Tred frem for himlens port, 

kast all bekymring bort, 

la dine øyne, hu og sinn 

på Jesus være rettet inn! 

Vel lukker søvnen denne natt 

så mangt et trettet øye, 

dog våker en som ei blir matt 

og trettes ei av møye: 

Du, Jesus, våken er, 

ditt øye har meg kjær. 

Jeg er hos deg av hjertens grunn, 

skjønt øyet lukker seg til blund. 

Med deg vil jeg til hvile gå, 

jeg er i dine hender, 

du vil, min vekter, akte på 

min sjel, til natten ender. 

Jeg frykter ingen nød, 

ei Satan eller død. 

Når jeg med deg til hvile går, 

med glede jeg igjen oppstår. 

 

Velsignelse 

L | La oss prise Herren! 

A | 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. 

 

Klokkeringing 3x3 

 

Utsendelse 

L | Gå i fred. Tjen Herren med glede. 
 

 

 


