
Gudstjeneste Pinsedag  

31.mai 2020 i Åmot kirke 

med innsettelse av prest  

Vivian Fleischer Nyborg 

 

Klokkene ringer 

Inngang med prosesjon (Menigheten 

reiser seg) 

Innsettelsessalme  

1 «Herre Gud ditt dyre navn og ære» 

Herre Gud, ditt dyre navn og ære 

over verden høyt i akt skal være,  

og alle sjele,  

de trette træle,  

alt som har mæle,  

de skal fortelle  

din ære. 

 

Gud er Gud, om alle land lå øde, 

Gud er Gud, om alle mann var døde. 

Om slekter svimler –  

blant stjernestimler 

i høye himler 

utallig vrimler 

Guds grøde. 

 

Høye hall og dype dal skal vike, 

jord og himmel falle skal til like,  

hvert fjell, hver tinde 

skal brått forsvinne, 

men opp skal rinne,  

som solen skinne,  

Guds rike! 

 

Fremstilling av prest Vivian Fleischer 

Nyborg 

Tale ved prost Erik Haualand 

Bønn 

Solosang «Celebrate» 

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  
Mel. Tore W. Aas  

Alle: Kyrie Eleison. Kriste Eleison. Kyrie 

Eleison. 

Gud Fader, misunne deg. 

Herre Krist, miskunne deg. 

Hellige Ånd, miskunne deg. 

 

Lovsang – Gloria mel. 
Mel. Tore W. Aas  

L: 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. 

Tekstlesning (Menigheten sitter) 

Salme 574 «Ånd fra himlen, kom med 

nåde» 

Ånd fra himlen, kom med nåde, 

kom med liv og lys her ned! 

La din guddomsmakt nå råde, 

gjør oss vis til salighet! 

Livets ord må du forklare, 

så det virker hva du vil. 

La oss her dets kraft erfare, 

fyll vår sjel med hellig ild! 



Herre Jesus, du vår glede, 

kom med legedom og fred! 

Tal til oss som er til stede, 

om din store kjærlighet. 

Kom til hvert bedrøvet hjerte 

som på syndens byrde bær, 

før dem ut av angst og smerte, 

tal din fred til sjelen her! 

Hør vår bønn, all godhets giver, 

Fader, Sønn og Hellig Ånd! 

Du som var og er og bliver, 

rekk nå ut din allmakts hånd! 

Kom til gamle, kom til unge 

i din kraft og med din fred! 

Så skal vi med jubel sjunge: 

Herren er på dette sted! 

Evangelium (Menigheten reiser seg) 

Preken  

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, 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 695 «Rop det ut med hjertets 

jubel» 

Rop det ut med hjertets jubel 

Gledesbudet fra ham selv 

Livet kan bli nytt fra nå av 

Slettet ut er skyld og gjeld 

Ordet vitner, høyt og hellig 
Om Guds kjærlighet og makt 
Knel og tilbe, pris ham, hør ham 
Gå og gjør som han har sagt 

Herre, takk for dyre skatter 
Som er skjult i dine ord 
La oss dele dem i troskap 
Med en mørk og nødstedt jord 

Vi vil vitne om din frelse 
Om ditt bud og om din dåp 
Tjene mennesker frimodig 
Bringe verden lys og håp 

Gå og lær dem! Det var budet 
Dødens overvinner gav 
Stående er Herrens ordre 
Til hans venner nå som da 

Del med dem som går i mørke 
Alt hva Kristus har å gi 
Bring Guds ord til hele verden! 
Bare det kan gjøre fri 
 

Kunngjøringer  

 

Takkoffer  

Kan også gis på Vipps! Gi til Modum 

sokn, eller vippskode 123 702 

 

Solosang «Til deg»  

 

Takkebønn  

 

Forbønn for kirken og verden 
Etter hvert bønneledd synger alle «Herre, hør 

vår bønn!» Siste bønneledd avsluttes med: 
«Herre, hør vår bønn. Amen!» 

 



Fadervår  

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. 

 

Sendelsessalme 845 «Så grønn en drakt, 

så rik en duft» 

Så grønn en drakt, så rik en duft 

har smykket dal og enger! 

Nu strykes ømt av lys og luft 

de fagre urtesenger. 

Hør lundens sus og bekkens brus 

forkynne hva som kommer: 

Omsider blir det sommer! 

Sin lykke, fred og sommerfryd 

må yre fugler prise. 

I mark og skog fra nord til syd 

de jubler frem sin vise. 

Hør håpets klang i deres sang, 

i hymnen de lar kvede 

fra blomstereng og rede. 

Men du, o Gud, som gjør vår jord 

så skjønn i slike stunder, 

gi at jeg akter mest ditt ord 

og nådens store under! 

Som blomst og løv blir muld og støv, 

skal vi og verden fare, 

men Herrens miskunn vare. 

 

    

 

 

Velsignelse  

L: La oss prise Herren! 

Alle: 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. 

Alle: Amen. Amen. Amen. 

 

3X3 Bønneslag 

Sendelse 

Utgangsprosesjon og postludium 

 

 

Fred være med dere! 
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Prest Runar Liodden 
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MR-leder Trine Gjermundbo 

Kirketjener Andreas Liodden 
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Himmelsk Lyd Bernt Åge Fleischer Nyborg 

Ansvarlig for smittevern Viktoria Skinstad 
 


