Radiogudstjeneste 6. juni 2021
I. SAMLING
Klokkeringing
N13 801 Nå er det morgen
1 Nå er det morgen,
tåkene letter.
Fuglesang vekker
livet på jord.
Takk, Gud, for sangen,
dagen og lyset,
sannhetens kilde,
som er ditt ord.

Takk, Gud, for marken,
skogen og gresset.
Nyfødt er jorden,
dagen er min.
3 Jesus, du oppstod
ren og forklaret,
langs våre stier
har du din vei.
Vakker er jorden,
mektig er håpet:
Alt skal fornyes
herlig i deg.

2 Skapelsens morgen,
solen og vinden
stryker din nåde
mykt mot mitt kinn.

Inngangsord
Allegro, fra Six Solos, op. 2 nr. 4
av W. Flackton
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Samlingsbønn

Prest: La oss vende oss til Gud i takk og bønn:
Alle: Herre, vi er kommet til ditt hus for å møte deg.
Vi takker deg som tar imot oss i dåpen,
styrker oss i nattverdens hellige måltid,
og utfordrer oss gjennom ditt Ord.
Du kjenner våre liv. Du ser våre seire og våre nederlag.
Du vet vi vil det gode, men ofte gjør det onde og vrange.
Gjør oss hele, Gud.
Lær oss å leve i din tilgivelse så vi alltid, frimodige
og trygge bekjenner at vi tilhører deg, nå, alltid og i
evighet. Amen.

Bønnerop Kyrie
Alle: Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg
Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg
Kyrie eleison, Hellig Ånd miskunne deg.

Lovsang Gloria
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.
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II. ORDET
Prest: La oss høre Herrens ord.

Første lesning: Salme 67,2–6
Klokker: Ragnhild Tungesvik

«Alleluia»
Av Ralph Manuel
Andre lesning: Gal 3,23–29
Klokker: Ragnhild Tungesvik

N13 240 Måne og sol
1 Måne og sol, skyer og
vind og blomster og barn
skapte vår Gud.
Himmel og jord, allting er
hans, Herren vår Gud vil
vi takke.

Ja, han er her, ja, han er
her.
Herren vår Gud vil vi
takke.
Omkved
3 Ånden, vår trøst,
levende, varm og hellig og
sterk, taler om Gud,
bærer oss frem dag etter
dag. Herren vår Gud vil vi
takke.

Omkved
Herre, vi takker deg,
Herre, vi priser deg,
Herre, vi synger ditt
hellige navn!
2 Jesus, Guds Sønn, død
på et kors for alle, for oss,
lever i dag.

Omkved
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Evangelium: Joh 3,26-30 (Vi reiser oss)
Preken
Solosang «Første steget ut»
T: Geir Endre Kristoffersen
M: Rikke W. Bergflødt-Kvamme

Trosbekjennelse

Prest: La oss bekjenne vår hellige tro. (Vi reiser oss)
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.
4/9

N13 520 Gå gjennom byens lange, rette gater
1 Gå gjennom byens
lange rette gater,
du sommerlyse Helligånd.
Stryk ømt henover slitte,
grå fasader,
og rør de trette
smilebånd,
så troen gror
og håpet bor
der dørene blir åpnet for
de andre.

3 Blås ny luft over byens
torg og plasser,
du vinterklare sannhets
ånd.
Treng inn i maktens grå
kontorpalasser,
og tenn oss med Guds
milde hånd,
så denne by
med lys på ny
kan smykke seg i glede til
Hans komme.

2 Lås porter opp når
kveldene blir sene,
septembermilde
kjærlighet.
Ja, syng om Gud for dem
som er alene,
og dem som kjenner
bitterhet,
så triste ler
og blinde ser
at livet stadig vekk er
verd å leve.

4 Kom til oss når vi
frykter andres dommer,
du vårens yre
skapermakt.
Forkynn at Jesus Kristus,
når han kommer,
vil gi oss liv, slik han har
sagt!
Så går vi ut
i tro til Gud
og lever uten frykt i
nådens sommer.
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III. FORBØNN
Alle: Herre hør vår bønn (x3)
Amen.

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.
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IV. SENDELSE
N13 899 Jeg tror på jordens forvandling
1 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.

3 Jeg tror på jordens
forvandling.
En tid, et sted, en gang
skal alle ting bli nye
og alt bli fylt med sang!
Ja, jorden skal fornyes,
og gode ting skal skje!
Bak døden venter Jesus.
Den som vil tro, skal se!
4 Jeg flykter ikke fra
verden.
Blant jordens minste små,
der finner jeg den 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!

2 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.
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Velsignelse:
Prest: La oss prise Herren (Vi reiser oss)
Menighet: Gud være lovet. Halleluja. Halleluja. Halleluja.
Prest: 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 klokkeslag
Prest: Gå i fred, tjen Herren med glede

Postludium: Orgelsonate nr. 6
Johann Sebastian Bach
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Medvirkende:

Marte Birkeland Åsen, kapellan
Ragnhild Tungesvik, klokker
Ann Kristin Hovland, kirketjener
Geir Endre Kristoffersen, sangsolist
Hans Gunnar Hagen, bratsj
Ingrid Eriksen Hagen, organist

Kor: Sola Fide

Dirigent: Janicke Damm Rusti
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