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Amazing Grace1
1. Amazing Grace, how sweet the sound;that saved a wretch like me.
I once was lost but now am found; was blind, but now, I see. Hallelujah!

Hallelujah, hallelu! Hallelujah, hallelujah!
Hallelujah, hallelu! Hallelujah, hallelujah!
Hallelujah!

2. Guds nåde lyser angsten bort, og troen kommer inn,
og varmer det som før var kaldt, av tvil og tanke spinn. Hallelujah!

3. Og derfor gir jeg ham mitt ja, og kaller ham min far,
for han vil gi meg evig liv, og alt han er og har. Hallelujah!

4. The Lord has promised good to me. His word my hope secures.
He will my shield and portion be, as long as life endures. Hallelujah!

1. Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus
underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte graven.
Jesu grav er tom!

Deg være ære, Herre over dødens makt, evig skal døden være Kristus
underlagt.

2. Se, Herren lever! Salig morgenstund! Mørkets makter bever. Trygg er
troens grunn. Jubelropet runger: Frelseren er her! Pris ham alle tunger!
Kristus Herre er!

3. Frykt ikke mere! Evig er han med. Troens øye ser det: Han gir liv og fred.
Kristi navn er ære.Seier er hans vei. Evig skal han regjere, aldri frykter jeg.

Deg være ære2
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1. Bless the Lord my soul, and bless God’s holy name. Bless the Lord, my soul,
who leads me into life.

2. Pris din Gud, min sjel. Velsign hans store navn. Pris din Gud, min sjel. Han
reiser meg fra grav.

Du er hellig, du er hel. Du er alltid mye mer enn vi noen gang forstår,
du er nær oss nå. Velsignet være du, vår Herre og vår Gud.
Din velsignelse på jord blir til brød på vårt bord.
Du er hellig. Du er helhet. Du er nærhet. Hele kosmos lover deg.
Hosianna, hosianna, hosianna, hosianna vår Gud!

Fall til ro og kjenn at jeg er Herre. Fall til ro, ja sett deg bare ned.
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud, jeg vil gi deg av min fred.

1. Jeg vil kalle deg til glede, jeg vil kalle deg til savn. Du må legge verden bak
deg, men du skal styrkes i mitt navn.

2. Jeg vil takke Jesus Kristus, jeg vil takke Israels Gud. Jeg vil lovsynge min
Frelser, som gir meg dette bud.

Bless the Lord3

Du er hellig, du er hel5

Fall til ro4
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1. I have a Maker, He formed my heart. Before even time began, my life was in
His hands.
He knows my name, He knows my every thought.
He sees each tear that falls, and He hears me when I call

2. I have a Father, He calls me His own. He’ll never leave me, 
no matter where I go.
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1. Your love is amazing, steady and unchanging your love is a mountain firm
beneath my feet. Your love is a mystery, how You gently lift me. When I am
surrounded, your love carries me

Hallelujah, hallelujah, hallelujah! Your love makes me sing!

2. Your love is surprising, I can feel it rising. All the joy that's growing
deep inside of me. Every time I see you all Your goodness shines through. I can
feel this God song rising up in me

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

He knows my name6

Hallelujah, your love is amazing7

Laudate omnes gentes8



Lord I lift your name on high! Lord I love to sing your praises!
I’m so glad you’re in my life! I’m so glad you came to save us!
You came from heaven to earth to show the way, From the earth to the
cross, my debt to pay From the cross to the grave, 
from the grave to the sky; Lord I lift your name on high

1. Savior I come, I quiet my soul, remember. Redemption's hill where Your blood
was spilled For my ransom. Everything I once held dear I count it all as lost.
Lead me to the cross where Your love poured out. Bring me to my knees,
Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to You! Oh, lead me! Lead me
to the cross

2. You were as, I tempted and tried, human. Word became flesh-bore my sin
and death Now You're risen. Everything I once held dear I count it all as lost.

Lead me to the cross9

Lord i lift your name on high10



:/:Nattens mørke er ikke mørke, Gud for deg.
Som solens klare lys skinner natten:/:

Mighty to save11
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Everyone needs compassion, love that's never failing; let mercy fall on me.
Everyone needs forgiveness, the kindness of a Saviour; the Hope of nations.

Saviour, He can move the mountains, my God is Mighty to save, He is Mighty
to save. Forever, Author of salvation, He rose and conquered the grave,
Jesus conquered the grave.

2. So take me as You find me, all my fears and failures, fill my life again.
I give my life to follow everything I believe in, now I surrender.

[Bridge:] Shine your light, let the whole see. We’re singing to the glory of the
risen King, Jesus

Nattens mørke12

1. Gud, vekk opp mitt indre så jeg kan lære å tenke som Deg.
Gud, åpn opp mine øyne så jeg kan se hvem som trenger Deg gjennom meg.

Jeg vil gå dit Du går. Hvor enn Du kaller hjelp meg å følge.
Jeg vil se de Du ser, hvert knuste hjerteslag

2. Gud løs fri mine hender, så de kan gjøre det de ble skapt til.
Gud, vis meg din vilje, for dit du går er også der jeg vil.

[Bridge:] I styrke og svakhet min tilflukt er, min tilflukt er i Deg (x4)

Hjerteslag13
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1. Nåde kom ned, sto i vårt sted og gjennom døden ble du liv.
Livet for oss livet for alle. Fristet i alt, sto der vi falt. Midt i vårt svakhet ble du
håp. Håpet for oss, håpet for alle.

Takk Jesus du ble lite for oss, ble ydmyket og hamret til et kors.
Der viste du deg større en alt, større en alt.

2.Tårene rant, gleden du vant. Midt i vårt mørke tente du lyset for oss, lyset for
alle.

[Bridge:] Du er gud, du har nåde for alle. Du er Gud, Du er alltid den samme.
Du er Gud og din Kjærlighet omgir meg

Større enn alt14

Vår Gud15

Du som holder hele verden i din store hånd Og som tenner stjerner, bryter
mørkets sterke bånd Du er håp og fremtid selv om fjellet faller ned
Midt i uro og bekymring kommer du med fred.

Vår Gud, uforanderlig. Vår Gud, ubegripelig. Vår Gud, ubeskrivelig, du er høyt
over alle

:/:Du er større enn alt, større enn alt:/: (x3) Du vår Gud



1. Jesus, du er verdens lys og lyset det er sterkere enn mørket.
Jesus, du er virkelig og sannheten er sterkere enn løgnen.

Jesus det er bare du som redder oss i fra fortvilelse og angst
Midt i motgang og i trengsel. Kommer du med liv. Kommer du med liv

2. Jesus, du er kjærlighet og kjærligheten overvinner hatet.
Jesus, du er verdens håp og håpet, det er sterkere enn døden.
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Ref: Dans og syng, du Guds jord. Nådig vil han røre ved deg. Kjærlig er han
deg nær Han har planer med deg.

Vers: Stjerneskudd og solnedgang, nn skapermakt som sender skarpe lyn og
måneskinn og alt er i Guds hender. Ref:

Vers: Alt som svømmer, kryper, flyr På jord og under himmel Har sin plass i
Herrens plan Sin plass i verdens vrimmel Ref:

Verdens håp16

Dans og syng17



Med mine tanker. Mitt stive smil. To trette hender, og hjertetvil.
Du kommer mot meg med åpen favn. Vet hvem jeg er, sier mitt navn

Å å å Så ser du meg Alt jeg bærer på Jesus, du forstår Å å å Du bærer meg
Trøsten er i deg Jeg kan hvile nå

Når livet stråler. Når alt er godt. Når jeg ser klart alt jeg har fått.
Når mørket faller og regnet slår. I hjertegråt og dype sår.

Bru: Takk Gud, for mitt liv, hver dag jeg har .Takk Gud, at du vet hvert steg jeg tar.

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.
Ref: Herre, vi takker deg, Herre, vi priser deg, Herre, vi synger ditt hellige navn!

Jesus, Guds Sønn, død på et kors for alle, for oss, lever i dag.
Ja, han er her, ja, han er her, Herren vår Gud vil vi takke. Ref:

Ånden, vår trøst, levende varm og hellig og sterk, taler om Gud,
bærer oss frem dag etter dag. Herren vår Gud vil vi takke.. Ref:

Så ser du meg18

Måne og sol19
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 Sometimes in our lives  we all have pain  We all have sorrow
But if we are wise We know that there's always tomorrow
 
Ref: Lean on me, when you're not strong.
And I'll be your friend I'll help you carry on 
For it won't be long 'Til I'm gonna need Somebody to lean on

Please swallow your pride If I have things you need to borrow
For no one can fill those of your needs That you don't let show.
Ref..

Bro: So just call on me brother, when you need a hand
We all need somebody to lean on
I just might have a problem that you'd understand
We all need somebody to lean on.
Ref..

If there is a load you have to bear That you can't carry
I'm right up the road I'll share your load If you just call me.
Ref..

Må din vei komme deg i møte, vinden alltid være bak din rygg.
Solens lys leke på ditt kinn. Regnet falle vennlig mot din jord.
Og må Guds gode hånd verne om deg   til vi møtes   igjen.

Lean on me20

Må din vei komme deg i møte21



Å Gud hør vår bønn.  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

Å, Gud hør vår bønn22
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Vi tror på en gud; Den allmektige Han er skaper av himmel og jord.               
Han pustet liv i alt det levende. Sol og måne ble til ved hans ord.

Vi tror på Kristus den rettferdige. Som en tyv ble han hengt på et kors.          
Han ga sitt liv for de uverdige. Men han oppsto og lever i oss.

Gud vi tror på deg, Fader, Sønn og Hellig Ånd.
Du er virkelig, holder verden i din hånd
Å å å å å Vi vil rope ut, rope ut
Å å å å å Du er vår Gud

Vi tror på Ånden, den livgivende. Han som i våre hjerter vil bo.
Vår i Gud, i alle ting nærværende. Og i ham kan vi leve og tro
Gud vi tror på deg,..

:/:Gud over alt som puster. Gud over alt som har et navn.
Gud over alt, ære til ham:/:
Gud vi tror på deg,..
 

Vi tror23



Kristus er verdens lys, han og ingen annen, Født i vårt mørke, født som en av
våre. Når han er nær oss, er vår Far å finne. Ære være Gud!

Kristus er verdens fred - han og ingen annen.Vi som er hans, må elske våre
søsken. Kristus forener all Guds barneskare. Ære være Gud!

Kristus er verdens liv - han og ingen annen, Ofret for oss, forlatt av sine egne.
Frelseren lever med sin Far, den høye. Ære være Gud!

Gud er vår jubelsang - han og ingen annen. Gud vil vi prise, 
hellig og treenig. Gud vil vi prise, Gud som er iblant oss. Ære være Gud!

Kristus er verdens lys24

Ref: Du omgir meg på alle sider  og held meg fast i di hand.
Du omgir meg på alle sider og held meg fast i di hand.
 
Vers: Når min ve-----g går gjennom tette skodda.
Nær ved bra-------tte   stup og djupe vatn
Då er du nær meg på alle sider,  ja du lei--ar   gjennom     va-----tn.
 
Ref: Du omgir meg... 
 
 Vers: Når mi tru------- er svak og motet sviktar
og eg kje--------nner kalde redslevindar.
 Då veit eg trass alt at du er nær meg,  
Du har lo----va  ve----re    med kvar ein dag.
 
Ref: Du omgir meg...

Du omgir meg25



Må din vei komme deg i møte, Vinden alltid være bak din rygg,
Solens lys leke på ditt kinn, Regnet falle vennlig mot din jord.
Og må Guds gode hånd verne om deg til vi møtes igjen.

Må din vei komme deg i møte26
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Morgensamling

Åpningssang
Fra sangheftet

Nådehilsen
L: Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.
A: Amen.

Jesusbønnen: 
A: Kjære Jesus! Du står her foran oss, du er også bak oss. Du er på vår høyre
side, du er på vår venstre side.  Du er over oss, du er under oss, du omgir
oss på alle sider,  du bor i våre hjerter, du gjennomtrenger oss helt og du
elsker oss. Vi ber for leiren. Vi ber for hverandre. Takk for at du holder alt og
alle i dine hender. Amen.

Ord for dagen

Sang
Fra sangheftet

Bønn for resten av dagen
A: Kjære Gud, la oss merke ditt øye som ser oss, din hånd som holder oss,
ditt hjerte som elsker oss, ditt nærvær som omslutter oss. Amen
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Kveldssamling
Åpningssang
Fra sangheftet

Nådehilsen
L: Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.
A: Amen.

Samlingsbønn

L: La oss be
A: Gud, takk for at du er midt i blant oss nå, når vi
er samlet i ditt navn. Hjelp oss til å hvile en stund hos deg, i sangen, bønnen
og ordet. Amen

Syndsbekjennelse
A: Her får jeg være den jeg er uten maske og roller.
Du kjenner meg, Gud, til og med de sidene jeg ikke er så stolt av.
Ta imot hele meg, akkurat slik jeg er. Hør meg, vær meg nær, tilgi meg.

Kyrie
Forsanger: Kyrie eleison. Gud vår Far, miskunne deg
Alle: Kyrie eleison. Gud vår Far, miskunne deg
Forsanger: Kriste eleison. Herre Krist, miskunne deg.
Alle: Kriste eleison. Herre Krist, miskunne deg.
Forsanger: Kyrie eleison. Hellig Ånd, miskunne deg
Alle: Kyrie eleison. Hellig Ånd, miskunne deg
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Gloria
Fra sangheftet

Tekstlesning

Tanker for kvelden
 

Trosbekjennelse
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.

Sang
Fra sangheftet

Bønn
L: Vi kommer fram for deg, Gud, du som har lovet å høre bønnene våre, og
som er nær oss når vi samles i ditt navn.

 
Mens vi synger kan du tenne et lys for
deg selv, noen du er glad i eller noe du er opptatt av.
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L:Gud, takk for at du alltid hører
på oss når vi vil si deg noe og at du er med oss uansett hva som skjer.

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.

Sang
Fra sangheftet

Velsignelsen
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.+

(+=her kan du tegne korstegn på deg selv om du vil. Panne-mage-venstre skulder-
høyre skulder)

A: Amen
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Bønner

Må din vei komme deg i møte

Når ting er fint
Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus

Når jeg føler meg liten

Gud, jeg vet ikke hvilke ord jeg skal bruke. Jeg vet ikke hvordan jeg
skal be når ting er sånn som nå. Men du sier du har lovet å alltid 
 høre på oss og at du  ser hvordan vi har det uansett.
Jeg ber om at du ser meg nå.

Når det er for vanskelig

Jesus har ingen annen kropp enn din nå. Ingen andre hender, ingen
andre føtter på jorda enn dine. Det er gjennom dine øyne Han ser på
verden med kjærlighet. Det er med dine føtter Han går for å gjøre gode
gjerninger. Det er med dine hender Han velsigner verden. Det er med
dine hender, dine føtter, dine øyne. Du er Hans kropp. Jesus har ingen
annen kropp en din på jorden nå. (Teresa av Avila, 1515-1582)

En gammel bønn



Noen bibelvers

Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud!
Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min
rettferds høyre hånd. - Jesaja 41,10

Når ting er fint
All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra ham som er
himmellysenes Far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende
skygger.       - Jakobs brev 1,17

Når jeg føler meg liten eller alene

Når jeg er bekymret eller redd
Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. 
- 1. Pet 5,7 

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg
vil gi dere hvile.
- Matt 11,28

Når jeg trenger litt kjærlighet 
Som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet.
- Johannes, 15,9

Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig
medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige. 
- Kolosserne 3,12



Matt 18:12-14 Gud leter etter deg  
Job 35:15 Gud ser deg  
Mark 9:24 Gud tar imot deg  
Ef 2:8 Nåden er gratis  
1.Tim 6:12 Troen er strid  
Ef 6:16 Troen er beskyttelse  
Matt 28:18-20 Misjonsbefalingen  
Joh 14:1 Tro på Gud og tro på meg

JoÅp 21:4 I møte med døden  
Joh 17:15 I møte med krig  

Sal 147:3 I kjærlighetssorg  
Sal 23:4 I mørket  

Jer 29:11 Fremtid og håp  
Sal 4:2 Når katastrofen truen  

Jes 40:11 Når barn dør  
Hebr 6:19 Håpet er et anker  

Rom 15:13 Håpets Gud  
Sal 62:2 og 6 Håp til Gud

1.Kor 13 Kjærlighetens høysang  
Sef 3:17 Kjærligheten er hos deg  
Joh 13:34 Kjærlighetsbudet  
Joh 15:9-17 Elsk hverandre!  
1.Joh 4:8 Gud er kjærlighet  
1.Joh 4:16b: Gud er kjærlighet  
1.Joh 4:18 Den trygge kjærligheten  
1.Pet 4:8 Kjærlighet gjør blind  
Kol 3:12-14 Tilgi hverandre  



Herrens bønn: Matt 6:6-13  
Den lille bibel: Joh 3:16  

Den gylne regel: Matt 7:12  
Det dobbelte kjærlighetsbud: Matt 22:37-40  

Misjonsbefalingen: Matt 28:16-20  
Nattverden: Luk 22:14-20

Kjente Jesus-quotes


