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I. SAMLING          

 
 INFORMASJON 

 

  SALME 841 Den blomstertid nå kommer 

1. Den blomstertid nå kommer 

med lyst og glede stor, 

den kjære, lyse sommer 

da gress og grøde gror. 

Nå rører solens armer 

ved alt som før var dødt, 

de blide stråler varmer 

og alt på ny blir født. 

 

2. De fagre blomsterenger 

og åkrer rad på rad, 

de grønne urtesenger 

og trær som skyter blad, 

hver blomst, hver spire minner 

oss om å ta imot 

det lys som alltid skinner 

fra Gud, vår Skaper god. 

 

3. Vi hører fugler sjunge 

med herlig jubellyd! 

Skal ikke da vår tunge 

lovsynge Gud med fryd? 

Min sjel, opphøy Guds ære 

med lov og gledesang! 

Han vil oss nådig være 

som før så mang en gang. 

 

4. Gud signe årets grøde 

i alle verdens land! 

Gud gi oss daglig føde 

fra jord og hav og strand, 

og hjelp oss du å dele 

med andre det vi har, 

vårt liv, vår jord, det hele 

er ditt, vår Gud og Far! 

 

5. Du kjære Herre Kriste, 

du sol med klarest skinn, 

la hjerte-isen briste 

og smelte i vårt sinn! 

La dine budord følges, 

og mett oss med ditt ord, 

la nådens lys ei dølges 

for oss på denne jord! 

 

 



  INNGANGSORD / NÅDEHILSEN 

 

 

  SAMLINGSBØNN  

 

 SYNDSBEKJENNELSE OG LØFTESORD 

L:  La oss bøye oss for Gud og be om tilgivelse.  

A:  Gud, du kjenner oss og elsker oss alle. Vi har gjort deg imot. 
Vi har glemt deg og det du vil vi skal gjøre. Vi har tenkt mer 
på oss selv enn på andre. Tilgi oss for Jesu skyld. Amen. 

  

BØNNEROP / KYRIE 

 

LOVSANG / GLORIA 

 

 



 
 

II. ORDET          
 

  SALME 295 Skaperens stemme
 
1. Skaperens stemme høres en 
morgen,  
dagslyset flommer, fyller hans jord.  
Skaperens kraft blir synlig for alle,  
mennesket jubler, gleden er stor.  
 
2. Morgenen rødmer, sollyset 
varmer,  
fuglesang fyller busker og trær.  
Barnet blir vekket varsomt av vinden, 
smiler mot himlen, Herren er nær.  
 

 
3. Harene hopper, reinsdyra beiter, 
fiskene leiker, ringer i vann.  
Fruktbare daler, Herren er giver, 
herlig er livet, godt er vårt land.  
 
4. Stilt kommer kvelden, snart 
slokner dagen,  
før søvnen når oss, ber vi vår bønn.  
Skaperens stemme kaller og lokker,  
hjemme hos Herren venter hans 
Sønn.

 
5. Skaperens stemme høres en morgen,  
dagslyset flommer, fyller hans jord.  
Skaperens kraft blir synlig for alle,  
mennesket jubler, gleden er stor.  
 

 
TEKSTLESNING FRA BIBELEN  
2 Mos 14,15-22 
Tit 3,4-7 

 
 
 
 
 



  SALME 687 Nå lovsyng Herrens navn 
 
1. Nå lovsyng Herrens navn, 
 gi Herren pris og ære, 
 hvert folk på jorderik 
 og hedningenes hære! 
 For veldig over oss 
 er Herrens miskunnet, 
 og sterk hans sannhet står 
 i tid og evighet. 

 
2. Halleluja for ham 
 all verden synge sammen 
 på alle tungemål: 
 Halleluja og amen! 
 Et høyt halleluja 
 for frelse og for fred, 
 for riket det er hans 
 i tid og evighet! 

 
   
 

EVANGELIELESNING 
-vi står under evangelielesningen 
Matt 3,11-12 
 

 

  PREKEN 
 
 SALME 727 Lysenes Gud 
 
1. Lysenes Gud, kjærlighetens kilde, 
stjernenes Skaper, jorden er din.  
Fred er din vei, Gud,du som tilgir  
og som lar vann for forvandles til vin.  
Omskap oss, Gud, vis verden nåde, 
gi oss forvandlingens kraft fra deg. 
Gi oss forvandlingens kraft fra deg.  
 
2. Veier vi gikk, ufortjent frihet,  
skapt i  ditt bilde sviktet vi deg.  
Valg som gikk galt, feil som vi gjorde,  
misbruk av makt formørket vår vei.  
Omskap oss, Gud, vis verden nåde, 
gi oss forvandlingens kraft fra deg. 
Gi oss forvandlingens kraft fra deg. 
 

3. Hjertet blir hardt. Terror og tårer,  
angst for de andre er blitt vår del.  
Tillit er tapt, grådighet hersker.  
Krig og konflikter knuger vår sjel.  
Omskap oss, Gud, vis verden nåde, 
gi oss forvandlingens kraft fra deg. 
Gi oss forvandlingens kraft fra deg. 
 
4. Stans du oss, Gud. Vis oss din vilje.  
Søstre og brødre er vi på jord.  
Hjelp oss i dag å ta tilbake 
paradishagen, skapt ved ditt ord.  
Omskap oss, Gud, vis verden nåde, 
gi oss forvandlingens kraft fra deg. 
Gi oss forvandlingens kraft fra deg. 

 



TROSBEKJENNELSEN 
 L: La oss reise oss og sammen bekjenne vår hellige 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.  
 
 

III. FORBØNN         
   

FORBØNN 

 -vi synger mellom bønneleddene: 

 Din vilje skje, din vilje skje, din vilje skje på jorden, å Gud! 

 

 MENIGHETENS TAKKOFFER / SALME 620 Hellige mysterium 

1. Hellige mysterium! Omsorg uten grenser.  

Jesus Kristus døde, ble vår bror på Golgata. 

Her ved nattverdbordet møter han oss fortsatt. 

Umulig å forstå, men han er nær oss nå.  

 

2. Hellige mysterium! Kjærlighetens måltid.  

Vi blir ett med Kristus ved det brød vi bryter.  

Vinen som vi drikker, strømmer fra hans hjerte.  

Umulig å forstå, men han er nær oss nå.  

 



3. Hellige mysterium! Evighetens kilde.  

Livet kommer til oss, åpner våre øyne.  

Her i denne verden blir vi Herrens redskap.  

Umulig å forstå, men han er nær oss nå.  

 

4. Himmelrikets måltid gir oss håp og glede,  

vi kan møte dagen trygge på hans trofasthet.  

Han har sagt at en gang kommer han tilbake.  

Umulig å forstå. Han kommer, er her nå.  

 

 
 

IV.    NATTVERD         
  HILSEN / PREFASJONSDIALOG 

L:  Herren være med dere!  

M:  Og med deg være Herren! 

L:  Løft deres hjerter! 

M:  Vi løfter våre hjerter til Herren! 

L:  La oss takke Herren, vår Gud! 

M:  Det er verdig og rett! 

 

  LOVPRISNING / PREFASJON / SANCTUS 

L:   I sannhet verdig og rett er det… 

… tilbedende synge: 

Under nattverdsfeiringen må vi holde en meters avstand til 

hverandre, derfor må vi organisere litt.  

Dere som sitter bakerst kommer fram først, så følger benkeradene 

fremover etter. Gå på én rekke midt i midtgangen og ned igjen langs 

sidene. Dere tar et beger, brødet legges i begeret, dere tar det opp 

og spiser det før dere får vin.  

Under nattverden bli det vakker musikk. 



 

 

 

  NATTVERDBØNN 

 

  INNSTIFTELSESORDENE 

 

 TROENS MYSTERIUM 

L:  Stort er troens mysterium. 

A:  Kristus døde. Kristus stod opp. Kristus skal komme igjen. Han være 

ære for kjærligheten som er sterkere enn døden. 

 

  HERRENS BØNN 



  

 

NATTVERDMÅLTIDET 

L:  Guds fred være med dere. 

M :  Guds fred være med deg. 

  GUDS LAM / AGNUS DEI 

 

 

 KIRKEVANDRING OG MÅLTID / MUSIKK  

 

    MÅLTIDETS AVSLUTNING MED TAKKEBØNN 

  L:  Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt oss sitt 

hellige legeme og blod som han gav til soning for alle våre synder. 

  A:  Han styrke oss og holde oss oppe i en sann tro til det evige liv. 

  L:  Fred være med dere. 

 



  L:  Vi takker deg, visdommens Gud, for ditt måltids dype hemmelighet: 

Brødet vi har brutt, er ett. Din Sønn har gitt sitt liv for én verden og 

én menneskehet. 

  A:  Vi ber deg: Hjelp oss å høre det rop du har hørt, å se den nød du har 

sett og å elske vår neste som oss selv. 

 

 

V. SENDELSE         

 

  SALME 845 Så grønn en drakt 

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. 

 

Alt kjød er gress og flyktighet 

 det tæres fort av elde. 

 Kun du, Treenig majestet, 

 er evig i din velde! 

 Med sjel og kropp skal jeg stå opp 

 og blomstre i ditt rike, 

 når denne jord må vike. 

 

La falme verdens prakt og glans, 

 la all dens lyst forsvinne. 

 Min venn er min, og jeg er hans, 

 vår kjærlighet skal vinne! 

 Så syng det ut: Snart skaper Gud 

 en sommer uten make 

 og gir oss alt tilbake! 

 



  VELSIGNELSEN / BENIDICAMUS 

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! 

  

3 x 3 bønneslag med kirkeklokkene 

 

  POSTLUDIUM / UTSENDELSE / UTGANGSPROSESJON 


