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Samling 
Klokkeringing 

Stillhet 

Bønneslag 

Preludium 

Salme 

Nådehilsen 
Samlingsbønn 
L: La oss be. …….– Gud vi ber  
Alle: Amen 

Syndsbekjennelse 
L:  Jesus Kristus sier: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt 

 hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det 

 største og første budet. Men det andre er like stort: du skal 

 elske din neste som deg selv.    

  I tillit til Guds nåde vil vi bekjenne våre synder.  

A: Gud, du kjenner og elsker oss alle. Du vil vi skal ta 
 vare på hverandre og på jorden. Vi vet at vi svikter 
 og gjør deg imot. Tilgi oss og hjelp oss, for Jesu 
 skyld. 

Kyrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gloria 
L: Ære være Gud i det høyeste. 

Dagens bønn 

Guds ord 

L: La oss høre Herrens ord! 

Første tekstlesning (Vi sitter) 

L: Slik lyder Herrens ord. 

Salme 

Andre tekstlesning (Vi sitter) 

L: Slik lyder Herrens ord. 
 
Salme eller Hallelujavers Nos 977.4  (2 ganger, Vi reiser oss) 

 

 

 

 

 

 

Evangelielesning 
 
L: Slik lyder Herrens ord. 

Hallelujavers /Salme 
 



 

Preken 
Trosbekjennelse (Vi reiser oss ) 

L:   La oss 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 Her-

re, 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 
 
Kunngjøringer 
 

Forbønn 
Siste gang:   Menighetssvar: 

Takkoffer  

 Du kan gi ditt takkoffer med Vipps under  neste salme, 
 eller med kontanter ved utgang 
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Nattverd 

Salme 

L: Herren være med dere. (Vi reiser oss ) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
L: I sannhet verdig og rett er det (…) og tilbedende synge: 

 

Prefasjon 

Sanctus 

L: Løft deres hjerter. 

L: La oss takke Herren vår Gud. 

Nattverdbønn 

Innstiftelsesordene Verba 



L:    Gud fyll oss med din Ånd. Ta oss alle i favn,  
 slik en kjærlig mor samler barna sine om seg.  
 La de små bli opphøyet og de sultne mettet med gode gaver.  

L:    Sammen med dine barn vil vi be den bønn som din Sønn har 
lært oss: 

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. 

Fredshilsen pax 
L: Guds fred være med dere. 

M:  Guds fred være med deg. 

L: Brødet som vi bryter, gir oss del i Kristi kropp. Fordi det er 
ett brød, er vi alle en kropp.  

 

Agnus Dei   



L:    Kom, for alt er gjort ferdig. 

Utdeling 

Salme eller musikk under nattverden 

Tilsigelse 

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 

Takkebønn 

Sendelse 

Salme 

Velsignelsen (Vi reiser oss) 

L: La oss prise Herren. 
 
 
 
 
L: Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt 

lyse over deg, og være deg na dig. Herren løfte sitt a syn pa  
deg, og gi deg fred. 

 
 
 
 
3 x 3 slag med klokkene. 

Postludium  

Utsendelse  

L: Gå i fred. Tjen Herren med glede. 
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