
Gudstjeneste fra Åmot kirke 
 

 
 
Stillhet og 3 bønneslag 
 
Åpningssalme: «Jeg tror på 
jordens forvandling» 
 

Jeg tror på jordens forvandling  
en gang, en tid, et sted, 
en fremtid hvor Guds himmel  
til jorden senkes ned, 
en evighet av glede  
da alt det vakre her 
blir løftet i Guds klarhet  
og stråler bedre der. 
 
Jeg flykter ikke fra verden.  
Den jord som engang falt, 
er båret av de hender  
som skal fornye alt. 
Jeg vet at Jesus lever!  
Jeg tror at Herren Krist, 
når alle håp er ute,  
skal stige frem til sist. 
 
Jeg tror på jordens forvandling.  
En tid, et sted, en gang 
skal alle ting bli nye  
og alt blir fylt med sang! 
Ja, jorden skal fornyes,  
og gode ting skal skje! 
Bak døden venter Jesus.  
Den som vil tro, skal se! 

 
Jeg flykter ikke fra verden.  
Blant jordens minste små, 
der finner jeg en fremtid,  
som jeg vil vente på. 
Ja, jorden skal forvandles,  
dens natt går alt mot gry! 
Jeg tror at Jesus Kristus  
skal gjøre verden ny! 
 

Nådehilsen & velkomstord 
 
 
Samlingsbønn 
 
 
Syndsbekjennelse 
 

Alle:  
 
 

Gud, vær meg nådig!  
Tilgi min synd for Jesu Kristi skyld. 
Skap i meg et rent hjerte,  
og gi meg kraft til nytt liv 
ved din hellige Ånd. 
 
 

Bønnerop 
 

Alle:  
 
 

Kyrie Eleison 
Kriste Eleison 
Kyrie Eleison. 
Gud Fader, miskunne deg, 
Herre Krist, miskunne deg, 
Hellige Ånd, miskunne deg. 

 
 



Lovsang 
 

Prest: Ære være Gud i det høyeste. 
 
 
 

Alle: Og fred på jorden  
blant mennesker  
som Gud har glede i.  
Vi lover deg, vi priser deg,  
vi tilber deg, vi opphøyer deg. Amen 

 

Tekstlesing - Leser 1Joh 4,16-21 

 

 
Solosang «Kyrie»  

 

 
Evangelium – Leser Luk 6,31-36 

 

 
 
Salme «Å leva det er å elska» 
 

Å leva, det er å elska 
det beste di sjel fekk nå; 
å leva, det er i arbeid,  
mot rikare mål å trå. 

 
Å leva, det er i livet 
å finna det største verd; 
å leva, det er å vinna 
til sanning i all si ferd. 

 
Å leva, det er å leggja 
all urett og lygn I grav; 
å leva, det er som havet 
å spegla Guds himmel av. 
 

 

Trosbekjennelsen 

Alle: 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 

Kunngjøringer  

 

 

Solosang «I natt eg drøymde»   

 

 

 



Takkoffer 
til Kristne Arbeidere: 

«Send» - 123702 
 
 

Takkebønn  
 
 
Forbønn for kirken og verden 
Mellom hvert bønneavsnitt synger alle:  
 
Herre, hør vår bønn.  

 
 
Herrens bønn 
 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Slutningssalme:   
“Alltid freidig når du går” 
 
Alltid freidig når du går 
veier Gud tør kjenne,  
selv om du til målet når 
først ved verdens ende! 
 

Aldri redd for mørkets makt! 
Stjernene vil lyse; 
med et Fadervår i pakt 
skal du aldri gyse. 
 

Kjemp for alt hva du har kjært, 
dø om så det gjelder! 
Da er livet ei så svært,  
døden ikke heller.  
 

 
Velsignelsen 
 

3x3 klokkeslag  
 

Utsendelse 
 
 
 

Medvirkende: 
Sang og liturgi: Alle 
Prest: Vivian Fleischer Nyborg 
Menighetsmusiker: Helge Nysted 
Klokker: Karoline Myro 
Kirketjener: Andreas Liodden 
Tekstleser: Terje Enger Gulbrandsen 
Solosang: Nina-Jeanette Dalen Evensen 
Forsangere: Arne Kristian Eide Skagen, 
Sara Torp Christensen, Karoline Myro 
med flere  
Film/streaming: TV-Modum  
Lyd: Himmelsk Lyd AS  
Menigheten i de tusen hjem 


