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Preludium 
Jan Elgarøy (1930-2018) Invocatio (Påkallelse) 

 
Innledning  
L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,  

frigjører og livgiver.  
A Amen.   
 

ML Herre Jesus Kristus, du ga deg selv til soning for våre synder og innbyr 
oss til ditt hellige måltid. Vi ber deg: Forén oss med deg i brødet og 
vinen. Vær oss nær selv når vi svikter, og la oss med hele din kirke 
samles hos deg i ditt fullendte rike, du som med din Far og Den 
hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet og til evighet 

A Amen. 



Salme nr. 157, 1-2 og 6-7 
 
Lesning Salme 116, 1-14 
Jeg elsker Herren, for han hørte mitt rop om nåde. Han vendte øret til meg, 
jeg vil kalle på ham alle mine dager. Dødens bånd snørte seg om meg, 
dødsrikets redsler nådde meg, jeg fant bare nød og sorg. Da påkalte jeg 
Herrens navn: «Å, Herre, redd livet mitt!» Herren er nådig og rettferdig, vår 
Gud er barmhjertig. Herren vokter de uvitende, han kom meg til hjelp da 
jeg var langt nede. Kom til ro igjen, min sjel, Herren har svart deg! Ja, du 
har fridd mitt liv fra døden, øyet fra tårer og foten fra å snuble. Jeg skal 
vandre for Herrens ansikt i de levendes land. Jeg trodde, også da jeg sa: 
«Jeg er hardt plaget.» Jeg sa i min angst: «Alle mennesker lyver.» Hva kan 
jeg gi Herren igjen for alt det gode han gjør? Jeg løfter frelsens beger og 
påkaller Herrens navn. Jeg oppfyller mine løfter til Herren foran hele hans 
folk. 

 
Presentasjon av utstilling Sorgprosjekt 
 
Salme nr. 162 
L La oss lovprise Gud.  
A Takk og ære tilhører Gud i all evighet. 
 
Menigheten reiser seg og synger: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L Vår Herre Jesus Kristus, i den natt da han ble forrådt, tok han et brød, 
takket, brøt det, gav disiplene og sa: Ta imot og spis! Dette er min 
kropp som gis for dere. Gjør dette til minne om meg! Likeså tok han 
kalken etter måltidet, takket, gav dem og sa: Drikk alle av den. Denne 
kalk er den nye pakt i mitt blod, som utøses for dere så syndene blir 
tilgitt. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg!  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 L Guds fred være med dere. 
A Guds fred være med deg 
L La oss hilse hverandre med et tegn på fred.  

Menigheten hilser hverandre med håndtrykk og kan si «Guds fred» eller lignende ord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L Kom, for alt er gjort ferdig.  

Menigheten setter seg, og de som ønsker å motta nattverd går fram. Nattverden deles 
vanligvis ut ved at man mottar brødet og dypper det selv i vinen. Det anvendes alkoholfri vin, 



og glutenfritt brød. Utdelingsordene lyder: Kristi kropp, gitt for deg. Kristi blod, utøst for deg. De 
som ønsker kan svare, høyt eller stille: Amen.    
 
Etter måltidet 
 

L Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt oss sin kropp 
og sitt blod som han gav til soning for alle våre synder.  

A Han styrke oss og holde oss oppe i en sann tro til det evige liv.  
L  Fred være med dere.  
ML Vi takker deg, nådige Gud, du som gjennom brødet og vinen har gitt 

oss del i Jesu Kristi seierrike død og oppstandelse. Vi ber deg: 
A Styrk oss ved din Ånd til vitnesbyrd og tjeneste i verden.  

Menigheten reiser seg. 

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.    

A  Amen. Amen. Amen.      
 

Kirkeklokken slår 3 x 3 slag.     

 
Menigheten blir stående og synger: 
 

Salme nr. 173 
Alteret avdukes under salmen. 

 
Menigheten setter seg under postludiet. 
 

Postludium 
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-47) Fuga G-dur Op. 37 nr. 2 

 
 


