Gudstjeneste på Spotify – 9. mai 2021
Et lite forsøk å lage en gudstjenesteligste basert på sanger i Spotify
Trykk på linken under
https://open.spotify.com/playlist/4MSiftlmnFFXFxj0iRraYz?si=Dq4QN2OeTnKmWIhB22V3Vg
Søndagens tekst: 7 Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. 8 For den
som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.
9 Eller hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød, 10 eller gi ham en orm når han ber om en
fisk? 11 Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres Far i
himmelen gi gode gaver til dem som ber ham! 12 Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre
mot dem. For dette er loven og profetene. Matt 7,7-12

Del i gudstjenesten

Sang/musikk

Artist

Inngang, takk og lovprisning
Preludium

Laudate Omnes gentes
Instrumental

Lovsang

Tett ved sia mi går Jesus

Lovprisningsbønn

Jeg vil lovprise Gud

Herrens bønn

Vår far du som er i himmelen

Oslo Soul Children

Solosang

Min gårsdag er forbi

Steinar Albrigtsen

Fra Taizefellesskapet
Solveig Leithaug, Garnes, Gunstein
Draugedalen
Ulla Käll med flere
Fra Taizefellesskapet

Tekstlesning & Andakt
«Fra bibelen»

Tekst om Bergpreken

Kåre Konradi

Lovsang

Salige er de som hører Guds
ord

Oslo Gospel Choir

«Fra bibelen»

Tekst om det å be

Kåre Konradi

Salme etter andakten

Herre hør vår bønn

Kari Iverland

Solosang

Er det lov å synge halleluja nå

Ellen Sofie Hovland

Nattverd
Innstiftelsesord

Innstiftelsesord

Erik Hillestad med flere

Innbydelse til nattverd

Kom hjem

Ole Paus

Eat this bread

Fra Taizefellesskapet

Jag skulle vilja våga tro

Bjørn Johansson

Gir meg nåde

Trygve Skaug

Da skal gleden bryte frem

Roland Utbult

Utdeling av brød og vin

Takkesang etter nattverden

Utsendelse
Salme

Lovsyng vår Herre

Lovsang Hamar

Utsendelse

Må din vei komme deg i møte

Anine Kruse Skatrud, Bård Bratlie

Postludium

Wade in the water

The blind boys of Alabama

