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Radiogudstjeneste 12. september 
2021 
 

I. SAMLING  
 

Klokkeringing  
 

N13 494 Jeg er i Herrens hender 
1 Jeg er i Herrens hender 
når dagen gryr i øst. 
Hver morgen han meg sender 
sitt ord med lys og trøst. 
Hva dagen meg vil bringe 
av glede og av savn, 
jeg kan på bønnens vinge 
få kraft i Jesu navn. 

2 Jeg er i Herrens hender 
i alt som med meg skjer. 
I smil og gråt jeg kjenner 
at Herren er meg nær. 
Om jeg i dype daler 
må gå den tunge vei, 
fra himlens høye saler 
hans øye følger meg. 

3 Jeg er i Herrens hender 
når dagen dør i vest. 
Min synd jeg stilt bekjenner 
for ham, min høye gjest. 
Han gir meg himlens nåde 
og setter englevakt, 
for natten han vil råde 
med hellig guddomsmakt. 

4 Jeg er i Herrens hender 
når dødens bud meg når. 
Mens lyset stilt nedbrenner, 
fra ham jeg hilsen får. 
Han gir meg stav i hånde, 
han gir meg trøst i sinn, 
og glemt er ve og vånde 
på vei til himlen inn. 

 

Inngangsord 

 
Kormusikk: Ve no velkomne med æra 
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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:  Sal 13,2-6 
Klokker:  Erlend Færø 

 
Instrumentalmusikk: «Ich ruf zu dir»

Andre lesning:  1 Pet 4, 12-19 
Klokker:  Erlend Færø 

 

N13 471 Nærmere deg, min Gud 
 
1 Nærmere deg, min Gud, 
nærmere deg, 
om det et kors enn er 
som løfter meg! 
Synes meg veien trang, 
er det dog all min sang: 
Nærmere deg, min Gud, 
nærmere deg! 

2 Vandrer jeg viden om, 
solen går ned, 
mørkt blir det, kun en sten 
å hvile ved.* 
I nattens dyp til meg 
finner du, Gud, din vei. 
Nærmere deg, min Gud, 
nærmere deg! 

3 Stigen jeg skuer reist 
mot himlen opp. 
Englene ferdes der 
til høyest topp. 

Nåde er all din vei, 
oppad den fører meg, 
nærmere deg, min Gud, 
nærmere deg! 

4 Derfor med våkent sinn, 
fullt av din pris, 
bygger et Betel jeg 
på Jakobs vis. 
Alter blir stenen meg, 
pilgrimen takker deg: 
Nærmere deg, min Gud, 
nærmere deg! 

5 Evige Gud, til deg 
lengter min sjel. 
Herre, du alltid er 
min lodd og del.** 
Tung eller lett min gang, 
alltid det blir min sang: 
Nærmere deg, min Gud, 
nærmere deg! 
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Evangelium: Matt 5, 10-12 (Vi reiser oss) 

Preken 

 

Solosang «Bist du bei mir» 
 

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. 
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N13 738 Noen må våke i verdens natt 
 
1 Noen må våke i verdens natt, 
noen må tro i mørket, 
noen må være de svakes bror, 
Gud, la din vilje skje på jord! 
Hjelp oss å følge ditt bud! 

2 Noen må bære en annens nød, 
noen må vise mildhet, 
noen må kjempe for andres rett, 
Gud, la ditt rikes tegn bli sett! 
Hjelp oss å følge ditt bud! 

3 Herre, du våker i verdens natt, 
Herre, du bor i mørket, 
Herre, du viser oss Kristi dag! 
Selv under livets tyngste slag 
er vi hos deg, du vår Gud! 
Amen, amen. 
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III. FORBØNN 
Alle:  Herre hør vår bønn (x3) 
Amen. 

 
Kormusikk: «Hymne – Fader vår, kom oss i møte» 

 

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. 
 

 
  



 
7 / 9 

IV. SENDELSE 
 
N13 883a I himmelen, i himmelen 
 
1 I himmelen, i himmelen, 
hvor Gud, vår Herre, bor, 
der skal vi se ham som han er, 
i salighet så stor, 
/:og synge «Hellig! Hellig!» 
der:/ 
nær Herren Sebaot. 
 
2 I himmelen, i himmelen, 
ja, der er klarhet fin, 
så ikke engang solen selv 
kan komme nær med sin! 
/:Der åsyn vi til åsyn står:/ 
nær Herren Sebaot. 
 
6 Se, Gud skal gjøre allting 
nytt, 
og glemt blir jordens kval. 
Hver tåre skal han tørre av 
i himlens gledesal. 

/: Og døden finnes ikke mer :/ 
nær Herren Sebaot. 
 
7 Så hjelp oss, Gud, i dødens 
stund 
og løs de hårde bånd. 
Forlat vår synd, forny vårt 
mot 
og ta imot vår ånd, 
/: og gi oss evig lys og fred :/ 
nær Herren Sebaot. 
 
8 Deg Fader, Sønn og 
Helligånd 
skje evig lov og pris! 
Du lar oss se den åpne port 
inn til ditt paradis, 
/: der evig lovsang fyller alt :/ 
nær Herren Sebaot. 
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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: «Ermuntert die Herzen» 
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Medvirkende: 
Erlend Færø, klokker  
Johanne Pomp, kirketjener 
Ingvill Mjeldheim Holter, sopran 
Stefan Lindvall, barokkfiolin 
Ingrid Eriksen Hagen, orgel og cembalo 
Marte Birkeland Åsen, kapellan 

 
Kor: Søreide Songlag 
Dirigent: Tora-Sofie Haarr 


