
 

ZOOM-GUDSTJENESTE  

 
FRA ÅS ARBEIDSKIRKE, 14. februar 2021 

 

Zoom-starthjelp:  

Link til gudstjenesten finner du på våre facebooksider og på nettsiden vår. Det er 

bare å trykke på linken, om du ikke har nedlastet zoom-programmet, trykker du 

på følgende:  

- Blå knapp med «Launch Meeting».  

- Da kommer det opp et alternativ nederst på siden i blå skrift: «Join from 

Your Browser». Klikk på denne. 

- Skriv så inn navnet ditt/deres og klikk av på at du ikke er en robot.        

- Opplever du problemer med å komme deg inn? Prøv med en annen enhet 

(telefon eller annen datamaskin). Noen nettlesere sliter litt med zoom. 

Lykke til, så sees vi til gudstjeneste!  

 



I. SAMLING          
INFORMASJON  

 

 PRELUDIUM  

 

INNGANGSORD / NÅDEHILSEN 

L: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus 

Kristus. 

M: Amen 

 

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          

EVANGELIELESNING 

-vi står under evangelielesningen 
 

   
SALME Hyll deg frelser og forsoner 

 
Hill deg, Frelser og forsoner! 
Verden deg med torner kroner, 
du det ser: jeg har i sinne 
rosenkrans om kors å vinde, 
gi meg dertil mot og hell! 

Hva har deg hos Gud bedrøvet, 
og hva elsket du hos støvet, 
at du ville alt oppgive 
for å holde oss i live, 
gi deg til oss fullt og helt? 

 
Hva har deg hos Gud bedrøvet, 

og hva elsket du hos støvet, 
at du ville alt oppgive 
for å holde oss i live, 

gi deg til oss fullt og helt? 



PREKEN 
 

  SALME Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang 

1: Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang, 

jeg vil takke deg med mine ord 

for din nåde som er uten grenser, 

og for godhet og kjærlighet stor. 

 

Refr.:  

Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang for deg, 

la hvert tone en hyllest til deg være, 

og i dager med glede og dager med sorg 

vil jeg leve hver dag til din ære! 

 
 

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 

 Mellom bønnene synger vi:  

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

 

HERRENS 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 / MUSIKK / TAKKEBØNN 

 

Kollekt ved VIPPS:  

 

Kroer menighet – 11897 

Går til egen menighet.  

 

Nordby menighet – 39873 

Går til barne- og ungdomsarbeid i egen menighet. 

 

Ås menighet – 10679 

Går til Sjømannskirken 

  

 

 

 

 



IV. SENDELSE         
 

  SALME Jesus, det eneste 

Jesus, det eneste, 

helligste, reneste 

navn som på menneskelepper er lagt! 

Fylde av herlighet, 

fylde av kjærlighet, 

fylde av nåde og sannhet og makt! 

 

Du er den eneste, 

helligste, reneste. 

Gi meg ditt rene og hellige sinn! 

Frels meg av snarene, 

fri meg fra farene, 

ta meg til sist i din herlighet inn! 

 

 

  VELSIGNELSEN / BENEDICAMUS 

 

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.  

  

  POSTLUDIUM  

 

UTSENDELSE 

 

 

Kirkekaffe etter gudstjenesten på zoom! 

Forklaring kommer muntlig       


