
Sportskapellet på Ble – Liturgi for sportsandakt

1 Klokkeringing 
(Kl 1100 – 1105, 1130 – 1135 og 1155 – 1200)

2 Preludium
3 Inngangsord

Velkomstord som kan innledes med:
«Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen.»
eller: «I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Amen.»

4 Inngangssalme
5 Samlingsbønn eller en fri bønn

Hellige Gud, vi er kommet til ditt hus for møte deg. Du tar imot oss i dåpen, styrker oss i 
nattverdens måltid, og utfordrer oss ved ditt ord. Du kjenner våre liv, våre seire og nederlag. 
Våre muligheter til det gode Og til det som er ondt. Gjør oss hele, Gud. Lær oss leve i din 
tilgivelse nå alltid og i evighet. Amen. 

6 Skriftlesing
7 Salme
8 Andakt
9 Trosbekjennelsen  (Alle 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, 
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. 

10 Salme
11 Fadervår

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. 

12 Kollekt
13 Velsignelsen  (Alle reiser seg)

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.  Amen + .

14 Salme
15 Stille bønn
16 Kunngjøringer:

Minne om salget etterpå og neste andakt.
17 Eventuelt postludium
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