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Metodistkirkens Teologiske Seminar

Forord
Med dette presenterer Metodistkirkens teologiske seminar første utgave av LiturgiTips. Hensikten
med dette er å gi tips og ideer til gudstjenestefeiringen i Metodistkirken, og mesteparten av
materialet er hentet fra Liturgibanken på www.metodistkirken.no.
Kirkeåret
Advent betyr ankomst og er en forberedelsestid for å ta i mot Jesus. Det er to ankomster det
fokuseres på. Den første er da Jesus kom som et lite barn og den andre er da Jesus skal komme
igjen for å skape en ny jord. Liturgisk farge: Fiolett eller blått, fordi forberedelsestiden også
handler om kamp og oppgjør.
Jul: Jesu fødsel feires. Da peker kirkeårets bibeltekster på hva det vil si at Gud ble menneske
gjennom sin Sønn, Jesus Kristus. Liturgisk farge: Hvitt, fordi det er en av kirkens største fester.
Åpenbaringstiden kommer etter jul og strekker seg over seks uker. Hovedtemaet i
åpenbaringstiden er hvem Jesus er, og hva han betyr for oss mennesker. I denne perioden er
trosbekjennelsene som foreslås hentet fra hele verden. Liturgisk farge: Grønn.
Lansering av nye liturgier
Første søndag i advent tas de nye liturgiene offisielt i bruk i Metodistkirken i Norge. For denne
søndagen er det utarbeidet et fullstendig gudstjenesteopplegg, der også et brev fra Kabinettet skal
leses opp. Dette blir sendt ut sammen med liturgiheftene. For de øvrige dagene er det liturgiske
byggeklosser som presenteres.
Tekstlesninger
Det er lagt opp til at det leses to tekster hver søndag. I følge Grunnmønsteret for gudstjenesten
bør det tilstrebes en variasjon mellom tekster fra Det gamle testamentet og epistlene i Det nye
testamentet. Tekstene følger Revised Common Lectionary (RCL).
Nye salmer og bibelske salmer
For henholdsvis adventstiden og jul og nyttår blir det her presentert en ny salme som anbefales
brukt over flere søndager. Disse salmene er ”Solbarn, jordbarn” (for Advent, S-08, 2) og ”I en natt
så klar og kald” (for Jul og Nyttår, S-08, 9). Det kan være nyttig om et kor eller en sanggruppe har
øvd inn disse på forhånd, eller at man synger gjennom før gudstjenesten begynner.
Salmene og sangene er hentet fra følgende: Metodistkirkens salmebok (MS), Norsk salmebok
(NoS), Salmer 1997 (S-97) og Salmebok 2008 (S-08).
RCL foreslår bruk av bibelske salmer mellom tekstlesningene. Den norske kirkes nye salmebok,
som er ventet ferdig i 2010, vil inneholde melodier til alle de 150 bibelske salmene. I dette
materialet foreslås det en bibelsk salme for adventstiden (s 22) og en for åpenbaringstiden (s 23).
De er begge skrevet av Tore W. Aas, og er en del av prøvematerialet i Den norske kirke. Igjen kan
det være nyttig om et kor eller en sanggruppe har øvd inn disse på forhånd, eller at man synger
gjennom før gudstjenesten begynner den første gangen disse benyttes.
A Service of Lessons & Carols
er en viktig del av engelsk og amerikansk kirkeliv i advents- og juletiden. På side 24 i heftet finnes
det en enkel utgave med lesninger og tilhørende introduksjoner. Dette kombineres med allsanger,
korsanger, solosanger og/eller instrumentalinnslag. A Service of Lessons & Carols kan erstatte
Forkynnelse & Respons-delen på gudstjenesten 3. eller 4. søndag i advent eller skje på egne
(kvelds)samlinger i adventstiden. Dette gir en god anledning til å synge mange julesanger.
Paktsgudstjeneste
Menighetene oppfordres til å prøve (den noe omarbeidede) Paktsgudstjenesten enten Nyttårsaften
eller Nyttårsdag. Se Liturgiheftet (s 125).
Synspunkter?
Synspunkter på LiturgiTips kan sendes undertegnede via refsd@online.no.

Moss, 04.11.2009
Knut Refsdal
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29. november 2009

1. SØNDAG I ADVENT
INNGANG
Musikk
Adventlys tennes
Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord,
den blanke himmelstjerne der vi og alle bor.
Må alle dele håpet så gode ting kan skje.
Må jord og himmel møtes. Et lys er tent for det. (S-97, 2)
Hilsningsord
L:
Så sier Herren: ”Det folk som vandrer i mørket, får se et stort lys;
M:
over dem som bor i skyggelandet, stråler lyset fram.” (Jes 9:2)
Inngangssalme*
”Gjør døren høy, gjør porten vid” (MS, 469)
Inngangsbønn
L:
Allmektige Gud, vi lovpriser deg for at du har satt din Sønn, Jesus Kristus, til konge over
oss og igjen lar oss få begynne et nådens år. Gi oss din Hellige Ånd, så vi i dag kjenner
ham som kommer til oss i en tjeners skikkelse, og slik at han kan kjenne igjen oss når han
en gang kommer i herlighet. Herre, hør vår bønn.
M:
Vi ber i Jesu navn. Amen.
Opplesning av brev fra Kabinettet

FORKYNNELSE OG RESPONS
Bønn om lys over Ordet
T:
Gud, åpne våre hjerter og sinn slik at vi med glede kan høre hva du vil si oss i dag når ditt
Ord blir lest og forkynt.
M:
Gud, vi ber.
Tekstlesning fra Det gamle testamentet
Jer 33:14-16
Bibelsk salme
Alle:
Vent på Herren, Israel, fra nå og til evig tid. Vent på Herren, Israel, fra nå og til evig tid.
Forsanger/korgruppe:
Herre, mitt hjerte er ikke hovmodig, mine øyne er ikke stolte.
Jeg gir meg ikke av med slikt som er for stort og underfullt for meg.
Alle:
Vent på Herren, Israel, fra nå og til evig tid. Vent på Herren, Israel, fra nå og til evig tid.
Forsanger/korgruppe:
Jeg har brakt min sjel til ro og gjort den ganske stille,
som et lite barn hos sin mor når det har stilt sin tørst; slik er min sjel i meg.
Alle:
Vent på Herren, Israel, fra nå og til evig tid. Vent på Herren, Israel, fra nå og til evig tid.
(Sal 131 - side 22)
Tekstlesning fra evangeliene*
Luk 21:25-36
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Tekstlesningen avsluttes med:
T:
M:

Dette er Guds ord til oss i dag.
Gud være lovet!

Preken
Trosbekjennelse*
A:
Vi er ikke alene, vi lever i Guds verden.
Vi tror på Gud
- som har skapt oss og som fremdeles skaper
- som er kommet i Jesu skikkelse for å vise sin kjærlighet, tilby sitt fellesskap og lede oss
inn i sin virkelighet
- som virker i oss og andre ved sin Ånd.
Vi stoler på Gud
- derfor søker vi hans vilje med glede
- og derfor er Bibelen vår rettesnor.
Vi er kalt til å ha fellesskap med hverandre i kirken
- for å gi uttrykk for at Gud lever i og mellom oss
- for å elske og tjene andre
- for å fremme den rettferd Gud vil og kjempe mot det onde
- for å forkynne Kristus, korsfestet og oppstanden, vår dommer og vårt håp.
I livet, i døden, i livet etter døden, er Gud med oss.
Vi er ikke alene. Amen. (Trosgrunnlag for Metodistkirken i Norge)
Salme
Solbarn, jordbarn, bak din tynne hud
stråler mot oss kjærlighet fra Gud.
Omkved: Hør oss, se oss, Stjernebarn, stig ned,
så jordens barn i alle land finner julens fred.
Flyktning, krigsbarn, hjemløs og forlatt,
misbrukt, skadet i den dype natt. Omkved
Glemt barn, skremt barn, med sitt såre sinn,
ingen merker tåren på dets kinn. Omkved
Bortskjemt, ensomt barn som vil ha mer.
Trosbarn, Guds barn, håper, venter, ber. Omkved
Håpsbarn, fredsbarn, Barn av evighet,
vis hvert jordbarn himlens herlighet. Omkved (S-08, 2)
Forbønn
Invitasjon1
L:
Gud selv, livets, kjærlighetens og gledens Gud,
som i Jesus Kristus ble menneske og tok bolig iblant oss
og som ved Den hellige ånd lever midt iblant oss,
innbyr oss til fellesskap og måltid.
Fredshilsen
L:
Vår Herre Jesus innbyr til sitt bord alle som elsker ham og som ønsker å leve i fred med sin
neste. La oss derfor reise oss, gi hverandre hånden som tegn på forsoning og kjærlighet,
og hilse hverandre med den kristne fredshilsenen!
Menigheten hilser hverandre med Guds fred.

1

Invitasjon kan inkluderes i gudstjenestens hilsningsord for slik å markere helheten i gudstjenesten.
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Offer
L:

Som forsonte mennesker, la oss ofre oss selv og våre gaver til Gud.

TAKKSIGELSE OG NATTVERD
Forberedelse2
L:
Lovet være du, vår Gud, verdens Herre,
som gir oss brød av jordens frukt og menneskers arbeid.
M:
Lovet være Gud i evighet. (Brødet avdekkes)
L:
Lovet være du, vår Gud, verdens Herre,
som gir oss vin av vinstokkens frukt og menneskers arbeid.
M:
Lovet være Gud i evighet. (Vinen avdekkes)
L:
Som kornet, engang spredt utover markene;
og druene, engang spredt utover bergene,
nå er forenet på dette bord i brød og vin, la slik, Herre,
hele ditt folk bli samlet fra alle verdenshjørner i ditt rike.
M:
Herre, hør vår bønn.
Nattverdbønn*
Menigheten reiser seg.
L:

Det er sannelig verdig og rett, at vi alltid og overalt takker og lover deg, Hellige Far,
allmektige og evige Gud, du som formet oss i ditt bilde og blåste livspusten inn i oss. Da
tiden var inne, lot du din enbårne Sønn komme til verden for vår skyld. Han ga avkall på
sitt eget og tok på seg en tjeners skikkelse og ble som en av oss for å frelse oss fra mørket
til sitt underfulle lys. Derfor vil vi med engler og overengler og med alle himmelens
hærskarer love og opphøye ditt hellige navn:

M:

Hellig, hellig, hellig er Herren, Sebaot. All jorden er full av din herlighet!
Hosianna i det høyeste.
Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste.

L:

I den natt da Jesus gav seg selv for oss, tok han et brød, takket og brøt det, ga disiplene
og sa: "Dette er min kropp, som gis for dere. Gjør dette til minne om meg!" Etter måltidet
tok han begeret, takket, ga disiplene og sa: "Drikk alle av det! For dette er mitt blod,
paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt. Gjør dette, så ofte som dere
drikker det, til minne om meg!"

M:

Kristus døde. Kristus sto opp. Kristus skal komme igjen.

L:

Send din Hellige Ånd over oss og disse dine gaver. La oss gjennom nattverdens brød og vin
ta imot Jesu Kristi kropp og blod, og gjør oss til hele mennesker slik at vi kan være Kristi
kropp i verden, forløst ved hans blod. Ved din Ånd, gjør oss ett med Kristus, ett med
hverandre og ett i tjenesten for verden, inntil Kristus kommer igjen.

M:

Amen.

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.

Utdeling av brød og vin
Takkebønn
L:
Herre, du har gitt deg selv for oss.
M:
Nå gir vi oss selv til deg og til tjeneste for andre
L:
Din kjærlighet har gjort oss til et nytt folk.
M:
Som et kjærlighetens folk vil vi tjene deg med glede.
2

Bønnen bes når offergavene – og eventuelt nattverdelementene – er båret fram.
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L:
M:

Din herlighet har fylt våre hjerter.
Hjelp oss å ære deg i alle ting. Amen.

UTSENDELSE
Opplysninger
Avslutningssalme*
”I den stille klare morgen” (MS, 92)
Velsignelsen*
Amen*
Musikk
Utsendelsesord
L:
Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs,
men en Ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet. (2 Tim 1:7)
Gå i fred. Tjen livets Gud med glede.
M:
Amen.
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6. desember 2009

2. SØNDAG I ADVENT
døyparen Johannes sin søndag
er det ikkje
søndagen for alle
som har tvil kamp og spørsmål
søndagen for alle som vil ha Jesu Kristi svar?
Hilsningsord
L:
”Hør, det er en som roper i ødemarken: Rydd vei for Herren,
M:
legg en kongsvei for vår Gud rett igjennom ørkenen!” (Jes 40:3)
Inngangsbønn
L:
Herre Jesus Kristus, takk for lyset som skinner i mørket!
M:
Takk for at du kommer til oss som vår Frelser og Bror!
L:
Sammen med englene lovsynger vi ditt hellige navn og tilber deg i glede.
M:
La lyset fra din fødsel stråle over oss og gi oss håp for kommende dager.
Herre, hør vår bønn.
M:
Vi ber i Jesu navn. Amen.
Tekstlesninger
Mal 3:1-4 & Luk 3:1-6
Trosbekjennelse
L:
Det er ikke sant at verden og dens folks skjebne er død og undergang.
M:
Sannheten er: At så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at
hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
L:
M:
L:
M:

L:
M:
A:

Det er ikke sant at vi skal finne oss i umenneskelighet og diskriminering,
sult og fattigdom, død og ødeleggelse.
Sannheten er: At Jesus er kommet for å gi liv og overflod.
Det er ikke sant at vi er hjelpeløse ofre
for de onde maktene som prøver å beherske verden.
Sannheten er: At Jesus er gitt all makt i himmel og på jord
og at han har lovet å være med oss alle dager inntil verdens ende.
La oss derfor drømme, la oss profetere,
la oss se syner om kjærlighet, fred og rettferdighet.
La oss med ydmykhet og glede, tro og mot, bekjenne:
Jesus Kristus er verdens lys!
Amen.

Salmer
”Tenn lys” (S-97, 2)
”Rydd vei for Herrens komme” (NoS, 12) eller ”Bered en väg för Herran” (MS, 475)
”Vent på Herren, Israel” (Sal 131 – se s 22)
”Solbarn, jordbarn” (S-08, 2)
”Gled deg, du Kristi brud” (MS, 473)
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13. desember 2009

3. SØNDAG I ADVENT
Hilsningsord
L:
Den dagen skal de si: "Se, dette er vår Gud! Vi ventet på ham, og han frelste oss;
dette er Herren som vi satte vårt håp til. La oss juble og glede oss over hans frelse!"
(Jes 25:9)
Inngangsbønn
L:
Vi priser deg, Jesus Kristus, du verdens lys.
Kom til oss når dagene er mørke.
La ditt ansikt lyse over oss. Herre, hør vår bønn.
M:
Vi ber i Jesu navn. Amen.
Tekstlesninger
Sef 3:14-20 & Luk 3:7-18
Trosbekjennelse
A:
Vi har et håp om en ny himmel og en ny jord,
hvor freden bor,
hvor Guds Ånd blåser inn liv og skaper en regnbue av farger og former.
Vi har et håp om en ny himmel og en ny jord,
hvor kjærligheten bor,
hvor Kristi livgivende ånd brer seg i og mellom mennesker,
hvor lidelsen er lidt, hvor døden er stridt
og hvor graven er tom som på oppstandelsens morgen.
Vi har et håp om en ny himmel og en ny jord,
hvor gleden bor,
hvor Guds Hellige Ånd stadig fornyer det grensesprengende fellesskap
og det ukuelige håp om et liv uten grenser. Amen.
Salmer
”Tenn lys” (S-97, 2)
”Gå, Sion, din konge i møte” (S-97, 1)
”Vent på Herren, Israel” (Sal 131 – se s 22)
”Solbarn, jordbarn” (S-08, 2)
”Lov Jesu namn og herredom” (MS, 2)
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20. desember 2009

4. SØNDAG I ADVENT
munnar opnar seg
og engel kjem med bod
Immanuel
og Gud hos oss
i glede syng Maria
Hilsningsord
L:
Jesus sier: ”Jeg er verdens lys. Den som følger meg,
skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.” (Joh 8:12)
Inngangsbønn
L:
Vi lengter etter lys, Herre vår Gud.
Takk for at du har tent et lys i verden, som mørket aldri kan beseire.
Hjelp oss å være mennesker som bærer lys og glede til andre.
Takk for alle dem som har gitt og gir oss lys og håp i livet.
La en strime av ditt lys nå inn til dem som er ensomme og ulykkelige,
syke og oppgitte.

M:

Takk for høytiden, og takk for lyset som lyser i mørket
og retter tankene våre mot ditt rike, der lys og kjærlighet rår.
Herre, hør vår bønn.
Vi ber i Jesu navn. Amen.

Tekstlesninger
Mika 5:2-5a & Luk 1:39-45
Trosbekjennelse
L:
La oss bekjenne vår tro på livets Gud.
A:
Vi tror på livets Gud, som fortsetter med å skape verden.
L:
Stjerner jubler, jord og hav lovpriser ditt skapernavn.
Du er gledens kilde og frigjøringens opphav.
Fra deg kommer respekten for livet og mot til å handle.
A:
Vi tror på Jesus Kristus, vår Frelser.
L:
Du har levd vårt liv og lidd vår død. Oppstått i våre liv befrir du fra redsel og hat.
Fra ukjent framtid møter du oss med nåde og Guds rikes seier.
A:
Vi tror på Den hellige ånd, verdens livgiver som forener tross grenser og murer.
L:
Du former en menneskehet av alle folk og raser, kvinner og menn.
Du skaper undring i oss overfor Livets hellighet
og maner din kirke til å være Guds tegn på jorden
inntil jorden fullendes i rettferdighet og kjærlighet. Amen.
Salmer
”Tenn lys” (S-97, 2)
”Kjærlighet som ei har like” (MS, 470)
”Vent på Herren, Israel” (Sal 131 – se s 22)
”Solbarn, jordbarn” (S-08, 2)
”Vi synger med Maria vår store glede ut” (NoS, 119)
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24. desember 2009

JULAFTEN
Hilsningsord
L:
Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket:
I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. (Luk 2:10)
Inngangsbønn
L:
Hellige Gud, i to tusen år har Jesus vært vår bror og vår Frelser.
Ved ham gir du oss fremdeles håp om forsoning og fred på jorden.
Hjelp oss til å ta imot din store julegave med tro, håp og kjærlighet,
så vi kan ta del i englenes lovsang her på jorden og i ditt evige rike.
Herre, hør vår bønn.
M:
Vi ber i Jesu navn. Amen.
Tekstlesninger
Jes 9:2-7 & Luk 2:1-20
Trosbekjennelse
L:
Tror dere på Gud, hele verdens skaper?
A:
Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,
himmelens og jordens skaper.
L:
A:

Tror dere på Jesus Kristus, menneskenes frelser?
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.

L:
A:

Tror dere på Den hellige ånd, vår livgiver og hjelper?
Jeg tror på Den hellige ånd,
en hellig, allmenn kirke,
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse
og det evige liv. Amen.

Salmer
”Det kimer nå til julefest” (MS, 479)
”Jeg er så glad hver julekveld” (MS, 490)
”I en natt så klar og kald” (S-08, 9)
”Stille natt, hellige natt” (S-08, 16)
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25. desember 2009

JULEDAG
Hilsningsord
L:
Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i!
(Luk 2:14)
Inngangsbønn
L:
Ære være deg, vår Gud og Skaper, for julenatts glede,
for den kjærlighet du ga oss i din egen Sønn.
I han er lyset kommet til verden,
for ham bøyer vi oss i tilbedelse,
til han setter vi vårt håp når mørket truer med å sluke oss.
Himmelske Far, la din glede synge i oss,
så vi sprer din kjærlighet og skaper fred på jorden.
Herre, hør vår bønn.
M:
Vi ber i Jesu navn. Amen.
Tekstlesninger
Jes 52:7-10 & Joh 1:1-14
Trosbekjennelse
A:
Vi tror på én Gud, den allmektige Far,
som har skapt himmel og jord, alt synlig og usynlig.
Vi tror på én Herre,
Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn,
født av Faderen før alle tider,
Gud av Gud, lys av lys,
sann Gud av sann Gud,
født, ikke skapt,
av samme vesen som Faderen.
Ved ham er alt blitt skapt.
For oss mennesker og til vår frelse
steg han ned fra himmelen,
og ved Den Hellige Ånd og av jomfru Maria
ble han menneske av kjøtt og blod.
Han ble korsfestet for oss under Pontius Pilatus,
led og ble begravet,
oppstod den tredje dag etter skriftene
og fór opp til himmelen,
sitter ved Faderens høyre hånd,
skal komme igjen i herlighet
for å dømme levende og døde,
og hans rike skal være uten ende.
Vi tror på Den hellige ånd,
som er Herre og gjør levende,
som utgår fra Faderen,
tilbes og æres sammen med Faderen og Sønnen,
og som har talt gjennom profetene.
Vi tror på én hellig, allmenn og apostolisk kirke.
Vi bekjenner én dåp til syndenes forlatelse
og venter de dødes oppstandelse
og et liv i den kommende verden. Amen.
Salmer
”Hør den englesang så skjønn” (MS, 488)
”I en natt så klar og kald” (S-08, 9)
”Kom alle kristne” (MS, 493)
”Deilig er jorden” (MS, 478)
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27. desember 2009

ROMJULSSØNDAG
Hilsningsord
L:
Vi møtes her i Guds kirke
A:
og vi er ikke ensomme.
L:
Sammen med alle engler i himmelen
A:
skal vi tilbe Gud.
L:
Sammen med alle som er gått foran oss
A:
skal vi tilbe Gud.
L:
Sammen med den verdensvide kirke
A:
skal vi tilbe Gud.
L:
Gud er her, midt iblant oss
A:
vi er ikke alene.
L:
Herre, hør vår bønn.
M:
Vi ber i Jesu navn. Amen.
Inngangsbønn
L:
Nå skinner lyset i mørket, nå ser vi din herlighet på jorden.
Lovet være du, som lot deg se i barnet i Betlehem.
Kom og fyll julen med liv og glede fra deg.
Tekstlesninger
1 Sam 2:18-20 & Luk 2:41-52
Trosbekjennelse
L:
Våre liv tilhører Guds historie. Alt som skjer oss, berører Gud.
La oss derfor dele vår tro:
A:

Jeg tror på en Gud som kommer til menneskene,
og som tåler å se, tåler å vite.
Jeg tror på Jesus som deler våre kår,
og som styrker det gode i livet.
Jeg tror på Den hellige ånd som beskytter håpet i oss,
og som gir frihet til handling og hvile. Amen. (Kirkens Ressurssenter)

Salmer
”Et barn er født i Betlehem” (MS, 482)
”Nå vandrer fra hver en verdens krok” (MS, 495)
”I en natt så klar og kald” (S-08, 9)
”Mitt hjerte alltid vanker” (MS, 494)
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31. desember 2009

NYTTÅRSAFTEN
Hilsningsord
L:
Herre, du har vært en bolig for oss fra slekt til slekt.
M:
Ja, fra evighet til evighet er du, Gud. (Sal 90:1,2c)
Inngangsbønn
L:
Allmektige og evige Gud, alle våre tider er i din hånd.
Din velsignelse møter oss på ny hver morgen. I gode og onde dager du vår Gud.
M:
Med tro og mot, men også med uro, går vi framtiden i møte.
L:
Vi ber deg: Led oss inn i nye dager i det nye året.
M:
Styrk vår tro. Vår framtid er i dine hender.
A:
For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen.
Tekstlesninger
Fork 3:1-13 & Matt 25:31-46
Trosbekjennelse
L:
Vår Gud,
M:
i dine hender er vår gårsdag, dagen i dag og i morgen.
L:
M:
L:
M:

Vi vet ikke
hva som venter oss i dag eller i morgen.
Vi vet heller ikke
hva som vil hende med oss og våre nærmeste.

L:
M:
L:
M:
L:
M:
L:
M:
L:
M:

Derfor: I livets glede og sorg,
stoler vi på deg.
I våre tanker og planer,
regner vi med deg.
I vår bekjennelse og kamp, i vår tjeneste for rettferdighet, fred og forsoning,
er du med oss.
I våre ensomme timer,
stoler vi på deg.
I våre drømmer, visjoner og håp,
er du med oss.

L:
M:
L:
M:
A:

Slik du kjente vår gårsdag,
kjenner du også vår nåtid og framtid.
Hva som enn kommer til å hende med oss,
blir vi stående i din evige kjærlighet og godhet.
Amen. (Namibia)

Salmer
”Nå la oss takke Gud” (MS, 8)
”Vi er et folk på vandring” (S-97, 106)
”I en natt så klar og kald” (S-08, 9)
”Herre, over alle slekter” (MS, 37)
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1. januar 2010

NYTTÅRSDAG
Hilsningsord
L:
Nåde være med dere og fred fra ham som er og som var og som kommer. (Åp 1:4b)
M:
Amen.
Inngangsbønn
L:
Himmelske Far! Alle tider er i din hånd, og din velsignelse strømmer oss i møte hver eneste
dag. Du har fulgt oss gjennom sorger og gleder og vist din kjærlige omsorg for oss. Det
takker vi deg for! Likevel er vi bekymret for dagen i morgen som vi ikke kjenner. Derfor ber
vi deg: Gå med oss inn i de nye dagene. Gi oss, slik du før har gitt, og velsign oss, slik du
før har velsignet, så vi får overskudd til å gi og til å glede oss ved å ta imot. La det merkes
på oss at riket er ditt og makten og æren fra evighet til evighet.
Herre, hør vår bønn.
M:
Vi ber i Jesu navn. Amen.
Tekstlesninger

Fork 3:1-13 eller Åp 21:1-6a & Matt 25:31-46
Trosbekjennelse
L:
La oss bekjenne troen på Jesus Kristus som Herre:
”Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik,
M:
men ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjenerskikkelse og ble mennesker lik.
L:
Da han sto fram som menneske,
M:
fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset.
L:
Derfor har også Gud opphøyet ham til det høyeste
og gitt ham navnet over alle navn.
M:
I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg,
L:
i himmelen, på jorden og under jorden,
og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre,
A:
Gud vår Far til ære!” (Fil 2:6-11)
Salmer
”Navnet Jesus” (MS, 15)
”Takk, gode Gud, for alle ting” (NoS, 281)
”I en natt så klar og kald” (S-08, 9)
”Kristus, konge, du regjerer” (MS, 591)
Velsignelse
L:
La ditt åsyns lys skinne over oss, Herre,
M:
så vi kan kjenne din vilje og gå dine veier.
L:
Så sier Herren: ”Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere,
fredstanker og ikke ulykkestanker.
Jeg vil gi dere fremtid og håp” (Jes )
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!
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3. januar 2010

KRISTI ÅPENBARINGSDAG
Hilsningsord
L:
Reis deg i stråleglans! For nå kommer ditt lys,
Herrens herlighet går opp over deg. (Jes 60:1)
Inngangsbønn
L:
Gud, du som satte stjernen på himmelen som et lysende tegn på at nå ble han født, han
som er verdens frelser! Vi takker deg for det lyset du har tent for oss i Jesus Kristus. La
hans ord skinne for oss som en ledestjerne og vise oss vei. La hans Ånd lyse for oss så vi
aldri går i mørket, men har livets lys. For i ham ser vi din herlighet som du har beredt for
alle folkeslag. Han er verdens lys fra evighet til evighet. Herre, hør vår bønn.
M:
Vi ber i Jesu navn. Amen.
Tekstlesninger
Jes 60:1-6 eller

Ef 3:1-12 & Matt 2:1-12

Trosbekjennelse
A:
Vi tror på Gud, den evige ånd, vår Herre Jesu Kristi Far,
og vår Far, og vi bevitner hans gjerninger:
Han kaller verden til eksistens, skaper mennesket i sitt eget bilde,
og stiller oss overfor livets og dødens vei.
I kjærlighet søker han å frelse alle mennesker fra meningsløshet og synd.
Han dømmer mennesker og nasjoner ved sin rettferdige vilje,
som han har kunngjort den gjennom profeter og apostler.
I Jesus Kristus, mannen fra Nasaret, vår korsfestede og oppstandne Herre,
er Gud kommet til oss og tatt del i vår tilværelse,
overvunnet synden og døden og forsonet verden med seg selv.
Han gir oss Den hellige ånd, som skaper og fornyer Kristi kirke
og sammenbinder troende mennesker i alle aldre,
tungemål og raser i en felles pakt.
Han kaller oss inn i sin kirke
til å akseptere prisen og gleden ved disippelskap,
til å være hans tjenere som tjener andre,
til å forkynne evangeliet for hele verden
og til å motstå det ondes makt,
til å ta del i Kristi dåp
og spise ved hans bord,
å være sammen med ham i hans lidelse og seier.
Alle som har tillit til ham, lover han tilgivelse og overflod av nåde,
mot i kampen for rettferdighet og fred,
sitt nærvær i prøvelser og glede,
og et evig liv i hans rike som er uten ende.
Ham være lov og ære, herlighet og all makt. Amen. (United Church of Christ, USA)
Salmer
”Kjærlighet som ei har like” (MS, 470
”Hos deg er livets kilde” (Sal 36 – se s 23)
”Den store stjerna” (S-97, 3)
”Deilig er den himmel blå” (MS, 477)
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10. januar 2010

1. SØNDAG ETTER KRISTI ÅPENBARINGSDAG
Hilsningsord
L:
Jesus sier: ”Den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste.
For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv”
(Joh 4:14)
M:
”De ordene jeg har talt til dere, er ånd og liv” (Joh 6:63)
Inngangsbønn
L:
Herre Jesus Kristus, fyll oss med Den hellige ånd,
Så våre liv blir kilder med levende vann.
M:
Takk for at du lar lyset bryte gjennom i mørket.
Du helbreder og gir ny kraft.
L:
Takk for at du setter oss fri til å tjene deg og vår neste.
M:
Lær oss å tilbe i Ånd og sannhet. La lovsangen stige fra våre hjerter.
L:
Herre, hør vår bønn.
M:
Vi ber i Jesu navn. Amen.
Tekstlesninger
Jes 43:1-7 eller

Apg 8,14-17 & Luk 3:15-17, 21-22

Trosbekjennelse
A:
Vi tror på Gud
som ga dem som led under loven – kjærlighet
som ga dem som var fremmede i landet – tilhørighet
som ga dem som falt blant røvere – hjelp
Vi tror på Jesus Kristus, Guds sønn, vår bror og gjenløser
som ga dem som var sultne – mat
som ga dem som levde i mørket – lys
som ga dem som satt i fengsel – frihet
Vi tror på Den hellige ånd
som gir dem som er fortvilet – nytt mot
som gir dem som lever i løgn – sannhet
som gir dem som opplever dødens gru – livets håp. (Nicaragua)
Salmer
”Himmelkongen vil vi prise” (MS, 18)
”Hos deg er livets kilde” (Sal 36 – se s 23)
”Kristus er verdens lys” (MS, 74)
”Deg å få skode” (NoS, 479)
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17. januar 2010

2. SØNDAG ETTER KRISTI ÅPENBARINGSDAG
Hilsningsord
L:
Herren har gjort sin frelse kjent og vist sin rettferd for folkene. (Sal 98:2)
Inngangsbønn
L:
Du som har skapt stjernene og gitt lys til sol og måne:
Takk for ditt skapende ord. La det bli vårt lys og åpenbare sannheten om deg.
Guds hellige Ånd, gi oss håpets fantasi og troens evne, så vårt liv kan få farger.
La gudstjenesten i dag bli fylt av glede! Herre, hør vår bønn.
M:
Vi ber i Jesu navn. Amen.
Tekstlesninger
Jes 62:1-5 eller 1 Kor 12:1-11 & Joh 2:1-11
Trosbekjennelse
L:
Vi tror på
A:
én Gud, én kilde til alt liv,
én grunnvoll for hele jorden med alt det skapte.
L:
A:

Vi erkjenner
at livet på jorden er godt,
at alle skapninger har ubetinget verdi,
at naturen og mennesker lever i partnerskap.

L:
A:

Vi tror
på Kristus som har gitt oss som er skapt i Guds bilde
å arbeide med omsorg for jorden,
å søke å forstå dens mysterier,
å samarbeide til beste for jordens barn.

L:
A:

Vi tror
på Guds Ånd som vil lede oss
til nærhet med jordens liv,
til en forsakende og uselvisk livsstil
der jorden og dens arv forvaltes i fred,
og der livet for alle dens skapninger leves i rettferdig fordeling.
Slik må det være. Amen. (India)

Salmer
”Store Gud, vi lover deg” (MS, 3)
”Hos deg er livets kilde” (Sal 36 – se side 23)
”Jesus från Nasaret” (MS, 71)
”Ærens Konge, nådens Herre” (Melodi: Beethovens 9. symfoni)
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24. januar 2010

3. SØNDAG ETTER KRISTI ÅPENBARINGSDAG
Denne søndagen markeres Vingårdssøndag i Den norske kirke.
Hilsningsord
L:
Gud er vår Far.
M:
Her i sitt hus tar han oss inn i varme og lys.
L:
Han er oss nær.
M:
Nå skal hans ord lede oss rett og styrke vår tro.
L:
Gud er vår Far.
M:
Vi er hans barn. Nå vil vi prise ham, nå er han her.
Inngangsbønn
L:
Gud, vår Skaper, vi kommer til deg med vår lengsel, vår glede og vår smerte.
Herre Jesus Kristus, vår Frelser, gjør oss åpne for ditt nærvær og for de gaver du vil gi oss,
la oss få høre ditt Ord og ta imot det.

M:

Hellige Ånd, vår Trøster og Livgiver, hjelp oss å se hverandre her i kirken og gi oss kraft til
å tjene våre medmennesker. Herre, hør vår bønn.
Vi ber i Jesu navn. Amen.

Tekstlesninger
Neh 8:1-3, 5-6, 8-10 eller

1 Kor 12:12-31a & Luk 4:14-21

Trosbekjennelse
L:
Gud i Ånden åpenbart i Jesus Kristus, kaller oss ved sin nåde
A:
til å bli fornyet i Skaperens bilde så vi kan være ett i tjenesten for verden.
L:
M:
L:

M:
L:

M:
L:
M:
L:
M:
A:

I dag er dagen der Gud er opptatt av skaperverkets integritet,
ønsker helse og helhet for alt levende, gråter over plyndringen av jordens goder.
Og det vil vi også gjøre.
I dag er dagen der Gud omfavner alle menneskehetens farger,
gleder seg over mangfold og ulikhet
foretrekker solidariteten som forvandler fremmede til venner.
Og det vil vi også gjøre.
I dag er dagen der Gud gråter med alle de mange sultne,
forakter den voksende avstand mellom rike og fattige,
krever rettferdighet for arbeiderne på torget.
Og det vil vi også gjøre.
I dag er dagen der Gud misliker volden i våre hjem og i byens gater,
irettesetter verdens krigsgalskap, ydmyker de mektige og løfter småfolk opp.
Og det vil vi også gjøre.
I dag er dagen der Gud kaller alle nasjoner og folkeslag til å leve i fred,
feirer når rettferd og miskunnhet møtes, jubler når ulven beiter sammen med lammet.
Og det vil vi også gjøre.
I dag er dagen der Gud forkynner godt budskap for fattige, roper ut at fanger skal få frihet
og blinde få synet igjen, og setter undertrykte fri.
Og det vil vi også gjøre. (Metodistkirkens sosiale bekjennelse)

Salmer
”Herre Gud, ditt dyre navn og ære” (MS, 51)
”Hos deg er livets kilde” (Sal 36 – se s 23)
”Der det nye livet lever” (S-97, 109)
”Guds menighet er jordens største under” (MS, 409)
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31. januar 2010

4. SØNDAG ETTER KRISTI ÅPENBARINGSDAG
Denne søndagen markeres Såmannssøndag i Den norske kirke.
Hilsningsord
L:
Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle.
M:
Vår Herre Jesu Kristi nåde være med deg.
L:
Vi er kommet sammen for å lovprise Gud, for å lytte til Guds ord
og for å søke Den hellige ånds makt, nærvær og veiledning.
A:
Amen.
Inngangsbønn
L:
All frelses Gud, du har skapt oss i ditt eget bilde.
Du ville at vi skulle leve i enhet og fred.
Du ga oss Ånds forstand til å kjenne deg, talens makt til å prise din ære
og kjærlighetens styrke til å gi oss selv til deg i glede.
På underfullt vis har du kalt oss til å dele ditt liv.
Vi ber deg: Gi oss på ny visdom til å kjenne deg,
ord til å prise deg og kjærlighet til å elske deg og hverandre.
Herre, hør vår bønn.
M:
Vi ber i Jesu navn. Amen. (Basert på Lima-liturgien)
Tekstlesninger
Jer 1:4-10 eller

1 Kor 13:1-13 & Luk 4:21-30

Trosbekjennelse
A:
Vi tror på den ene høye Gud,
som av kjærlighet skapte den vakre verden og allting i den.
L:
Gud skapte menn og kvinner og ville at de skulle være lykkelige i verden.
Gud elsker verden og hver nasjon og stamme på jorden.
Vi har kjent denne høye Gud i mørket, og nå kjenner vi Gud i lyset.
Gud lovet i boken med Guds ord, Bibelen,
at Gud ville frelse verden og alle nasjonene og alle stammene.
A:
L:

Vi tror at Gud oppfylte sitt løfte ved å sende sin Sønn, Jesus Kristus,
et menneske man kunne ta på,
en mann av jødestammen, født fattig i en liten landsby.
Han forlot sitt hjem og var alltid på safari for å gjøre godt.
Han helbredet folket ved Guds kraft, lærte om Gud og menneskeheten,
og viste at religionens mening er kjærlighet.
Han ble forkastet av sitt folk,
torturert og spikret fast i hendene og føttene til et kors.
Han døde og lå begravet i graven, men hyenene rørte ham ikke.
På den tredje dagen sto han opp fra de døde. Han for opp til himmelen.
Han er herren.

A:
L:

Vi tror at alle våre synder er tilgitt gjennom ham.
Alle som tror på ham må angre sine synder,
bli døpt i Guds Hellige Ånd, leve etter kjærlighetens regler,
dele brødet med hverandre i kjærlighet og fortelle de gode nyhetene til andre, inntil Jesus
kommer igjen. Han er i live. Han lever.

A:

Dette tror vi. Amen. (Afrika)

Salmer
”Hos deg er livets kilde” (Sal 36 – se s 23)
”O Jesus, du som fyller alt i alle” (S-97, 69)
”Guds kjærleik er som stranda og som graset” (NoS, 727)
”Lover den Herre” (MS, 4)
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7. februar 2010

5. SØNDAG ETTER KRISTI ÅPENBARINGSDAG
Denne søndagen markeres Kristi forklarelsesdag i Den norske kirke.
Hilsningsord
L:
Vi er kommet sammen,
M:
med våre lengsler, vår tro og vår tvil.
L:
Vi er kommet sammen,
M:
for å søke troens dyp i bønn og lovsang.
L:
Vi er kommet sammen,
M:
for å dele brød og vin i fellesskap med Gud og med hverandre.
Inngangsbønn
L:
Herre, vår Gud, vi takker deg fordi du i din nåde
har kommet til oss og gjort deg til en av oss i Jesus Kristus, så vi kan bli ett i deg.
Du handlet først; du brøt inn i vår taushet.
Du brøt våre murer av isolasjon og splittelse.
Du kaller oss alle når du banker på døren til våre liv og til vår verden.
Du gjør ditt nærvær kjent på mange måter.
Gi oss å erfare din Ånds forenende og livgivende gjerning.
Må din røst alltid bli hørt gjennom støyen fra våre egne stemmer.
Herre, hør vår bønn.
M:
Vi ber i Jesu navn. Amen. (Norges kristne råd)
Tekstlesninger
Jes 6:1-8, (9-13) eller 1 Kor 15:1-11 & Luk 5:1-11
Trosbekjennelse
A:
Vi tror på en fargeglad Gud,
som skapte mennesker i alle farger, som skapte universet
og sørget for rikelige ressurser til rettferdig fordeling blant sine folk.
Vi tror på Jesus Kristus,
født av en alminnelig kvinne, latterliggjort, gjort til skamme og henrettet,
som stod opp på den tredje dagen og gjorde motstand.
Han angriper menneskehetens øverste råd,
han velter urettferdighetens jernharde herredømme.
I framtiden vil han fortsette med å dømme
menneskers hat og arroganse.
Vi tror på forsoningens Hellige Ånd,
de fordrevnes forente legeme, de lidende massers fellesskap,
den makt som overgår menneskenes umenneskelige krefter,
gjenoppstandelse av medmenneskelighet,
rettferdighet og likhet og til sist fellesskapets triumf. (Latin-Amerika)
Salmer
”Lover Herren! Han er nær” (MS, 10)
”Hos deg er livets kilde” (Sal 36 – se s 23)
”Gud, du er rik” (MS, 259)
”Din rikssak Jesus, være skal” (MS, 400)
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14. februar 2010

KRISTI FORKLARELSESDAG
Denne søndagen markeres Fastelavnssøndag i Den norske kirke.
Hilsningsord
L:
Vi møtes her i Guds kirke
A:
og vi er ikke ensomme.
L:
Sammen med alle engler i himmelen
A:
skal vi tilbe Gud.
L:
Sammen med alle som er gått foran oss
A:
skal vi tilbe Gud.
L:
Sammen med den verdensvide kirke
A:
skal vi tilbe Gud.
L:
Gud er her, midt iblant oss
A:
vi er ikke alene. Amen.
Inngangsbønn
L/A: Allmektige Gud, du som har skapt alle ting,
vi takker deg for livet og for sinn og sanser som du har gitt oss.
Vi priser deg for jordens skjønnhet, for liv og helse,
for alt som lar oss kjenne at du er god.
Vi ber deg om lyttende ører, løste tunger og villige hender,
så vi kan høre ditt ord, lovprise deg fra takknemlige hjerter,
og vitne om dine storverk i ord og gjerning, Herre, hør vår bønn.
M:
Vi ber i Jesu navn. Amen.
Tekstlesninger
2 Mos 34:29-35 eller

2 Kor 3:12-4, 2 & Luk 9:28-36, (37-43)

Trosbekjennelse
A:
Vi tror på Gud,
som er kjærlighet,
som har skapt alle mennesker i sitt bilde
og som har gitt jorden i eie til alle folkeslag.
Vi tror på Jesus Kristus,
som kom for å helbrede oss
og for å fri oss fra alle former for undertrykkelse.
Vi tror på Den hellige ånd,
som arbeider i og gjennom alle som brenner for sannheten.
Vi tror på fellesskapet av de troende, som er kalt til å tjene alle mennesker.
Vi tror på Guds evne til å forvandle og fornye sitt skaperverk,
og oppfylle sine løfter om en ny himmel og en ny jord,
hvor respekten for menneskets verd, rettferdighet og fred har slått rot. Amen.
(Filippinene)
Salmer
”Deg, lysets Fader, lover vi” (MS, 12)
”Hos deg er livets kilde” (Sal 36 – se s 23)
”Bortom tid og rom og tanke” (S-08, 242)
”Rop det ut med hjertets jubel” (MS, 388)
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A Service of Lessons & Carols
Første lesning
Julens hendelser er en del av en større sammenheng. Det begynte i skapelsens morgen – i Edens
hage. Der vendte menneskene seg mot Gud i ulydighet.
1 Mos 3:8-15, 17-19
Andre lesning
Adam og Evas ulydighet førte til at menneskeslekten ble preget av mistillit, selvhevdelse og
ondskap. Men Gud elsket likevel sin skapning, og planla en nyskapelse. Abraham ble utvalgt og fikk
et løfte av Gud.
1 Mos 12:1-4a
Tredje lesning
Gud holdt sitt løfte. Abrahams folk ble stort og fikk sitt land. Fra dette folket skulle det komme én
som i fullkommen lydighet til Gud skulle frelse verden.
Jes 9:2, 6-7
Fjerde lesning
Gjennom en annen profet varslet Gud hvor verdens frelser skulle bli født og at han skulle bringe
fred.
Mika 5:1-4a
Femte lesning
Da tiden var inne, utvalgte Gud en kvinne som skulle føde frelseren. Hvordan dette skjedde,
forteller evangelisten Lukas.
Luk 1:26-35, 38
Sjette lesning
Tiden var kommet da frelseren skulle bli født. Matteus forteller at en Herrens engel talte til Josef,
Marias trolovede, om det som skulle skje. Engelen brukte et skriftord fra profeten Jesaja for å
forklare Josef hva Guds plan var.
Matt 1:18-23
Sjuende lesning
De første som fikk høre om Jesu fødsel, var hyrdene på markene utenfor Betlehem. Hva de
opplevde, forteller Lukas om.
Luk 2:8-16
Åttende lesning
Noen andre som fikk møte barnet, var vismennene fra øst. De hyllet Jesus som konge. Det betydde
at han også ville møte motstand. Matteus forteller om den virkelighet Jesus ble født inn i.
Matt 2:1-18
Niende lesning
Vi har hørt Matteus og Lukas fortelle om Jesu fødsel. Når Johannes skal fortelle, skjer det med helt
andre ord. Johannes forklarer Jesu fødsel ut fra samtidens filosofiske begreper, og taler om Ordet
og Lyset.
Joh 1:1-5, 9-14
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