
  

 

1. Inngangsprosesjon - preludium   

Menigheten reiser seg. 

2. Salme   

(Menigheten står og synger.) 

Lov Jesu navn og herredom  Høgenglar i hans slott.  
Ber krona fram med hyllingsljom 
Og :/:kron han, kron han:/: all-heims drott 

 

Du vitneflokk i himmelkor Som livets krans har nått. 
Kved kongskvad for den herre stor 
Og :/:kron han, kron han:/: all-heims drott 
 

Du frelste hær av Adams ætt Løyst ut av naud og nott 
Pris han som nåde gav for rett 
Og :/:kron han, kron han:/: all-heims drott 

 

Kvart folk i kvar ei heimsens bygd Her under sol-tjeld blått 
Gjev han åleine herre-høgd 
Og :/:kron han, kron han:/: all-heims drott 

 

Ja, gjev vi med Guds kvite hær Av all vår hug og hått 
Syng songen ny for Herren kjær 
For :/:Jesus, Jesus:/: allheims drott. 
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3. Inngangsord  

4. Sang ved Maria Mohn 

5. Skriftlesning  

Salme 103, 13 - 18   

6. Sang ved Maria Mohn 

7. Skriftlesning 

Alle reiser seg. 

Matt. 1, 20B - 21 

Apg. 4, 8 - 12 

8. Lovprisning (Synges to ganger) 

Gloria, gloria, in excelsis deo! Gloria, gloria. Halleluja, Halleluja!  
 

Lova Gud, lova Gud, lova Gud i det høgste! Lova Gud, lova Gud. 
Halleluja, Halleluja! 

9. Intervju: Hva betyr Jesus for meg? 

Per Eriksen intervjuer Maria Mohn. 
 
10. Salme                                                                                       
Navnet Jesus blekner aldri, tæres ei av tidens tann. 
Navnet Jesus, det er evig, ingen det utslette kan. 
Det har bud til unge, gamle, skyter stadig friske skudd. 
Det har evnen til å samle alle sjeler inn til Gud. 
 

Omkved: Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann. 
Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan. 
 

 
 



Jesus navn! Hvor skjønt det klinger, la det runge over jord! 

Intet annet verden bringer håp og trøst som dette ord. 
For det navn må hatet vike, for det navn må ondskap fly. 
Ved det navn skal rettferds rike skyte friske skudd på ny 
 

Midt i nattens mørke blinker som et fyrlys Jesu navn, 
og hver hjelpløs seiler vinkes inn til frelsens trygge havn. 
Og når solen mer ei skinner, Jesu navn det lyser enn. 
Da den frelste skare synger høyt dets pris i himmelen! 

11. Preken 

12. Trosbekjennelse 

Menigheten reiser seg. 

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, 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, alminnelig kirke, de helliges 
samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. 
Amen. 

13. Salme 

(Menigheten står under salmen.) 

O store Gud,når jeg i undring aner hva du har skapt i verden ved ditt ord 
ser universet med de mange baner og vet alt liv oppholdes ved ditt bord  

 /: da bryter lovsang ifra sjelen ut: O store Gud, o store Gud! :/ 

 

Når jeg i skriften ser de mange under som Gud har gjort fra første 
Adams tid, og ser hvor trofast Herren alle stunder har ført sitt folk 
igjennom livets strid 



/: da bryter lovsang ifra sjelen ut: O store Gud, o store Gud! :/ 

 

Når jeg så vet at Kristus lot seg føde, ja, at han gikk omkring og gjorde 
vel, inntil han sonet verdens synd og døde og oppsto for å frelse hver en 
sjel;  /: da bryter lovsang ifra sjelen ut: O store Gud, o store Gud! :/ 

 

Når så til slutt hvert tidens slør må falle, og troens mål er nådd, så jeg 
får se, vil evighetens klokker sjelen kalle for tronen mellom skaren hvit 
som sne. 

 /: Da bryter lovsang ifra sjelen ut: Takk store Gud, takk store Gud! :/ 

14. Forbønn 

Mellom hver bønnedel synges: 

Å Gud, hør vår bønn, å Gud, hør vår bønn! Når vi ber, gi oss svar! 
Å Gud, hør vår bønn, å Gud, hør vår bønn! Kom, og vær du oss nær! 

15. Bønnevandring  

Under bønnevandringen kan du knele ved alteret, tenne lys i en av 
lysglobene, skrive og legge en bønn i bønnekrukken. Velg en eller flere 
ting som passer for deg. 

/: Laudate, omnes gentes, laudate Dominum. :/ 
/: Syng lovsang, hele jorden, syng lovsang for vår Gud. :/ 
/: Hans nåde varer evig, hans kjærlighet er stor. :/ 

16. Herrens bønn 

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.    

17. Appell ved Ole-Henrik Mohn Pettersen 

18. Takkoffer 

Offergaven, som tas opp i benkene, går til A 21 som arbeider mot 
morderne slaveri 

Under ofringen blir det musikk ved Dan Rene Dahl  
 

19. Sang ved Maria Mohn 

20. Slutningssalme  

Menigheten står og synger. 

Deilig er jorden, prektig er Guds himmel, skjønn er sjelenes 
pilgrimsgang.  
Gjennom de fagre riker på jorden går vi til paradis med sang 
 

Tider skal komme, tider skal henrulle, slekt skal følge slekters gang; 
aldri forstummer tonen fra himlen i sjelens glade pilgrimssang 
 

Englene sang den først for markens hyrder; skjønt fra sjel til sjel det lød:  
Fred over jorden! Menneske fryd deg. Oss er en evig frelser født! 
 
21. Velsignelse 

Menigheten står. 
 

3 x 3 klokkeslag 
 

Alle setter seg. 

22. Postludium  

Dan René Dahl: Toccata over «Deilig er jorden» 



23. Utsendelse  

24.  Utgangsprosesjon 

Menigheten reiser seg og følger etter de medvirkende ut av kirken 

 
  
Disse medvirket i gudstjenesten: 
Sang og vitnesbyrd Maria Mohn 

Domkantor Dan René Dahl, orgel 

Espen Christoffersen og Arne Børresen, trompet 

Piet Guldbrandsen, pauker 

Ole-Henrik Mohn Pettersen, Saksofon og appell 

Pastorene Arild Brun Svendsen, Rune Jonasen (predikant) og  

Per Eriksen (intervjuer)  

Prest Andreas Vassal 

Klokker: Jonathan Derås-de Jong  

Kirketjener: Jan Vidar Mathiesen 

Forbønnsledere fra Baptistkirken, Den norske kirke, Frikirken, 
Menigheten 3:16, Metodistkirken, St. Birgitta katolske kirke. 

Kollektører og kirkeverter fra ulike menigheter 

 
 
Velkommen til kirkekaffe i kirkekjelleren! 
 
 
 
 
 

 
Fredrikstad kristne råd, som arrangerer den årlige felleskirkelige 

nyttårsgudstjenesten i Domkirken, ønsker deg 

et velsignet nytt år! 
 


