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GUDSTJENESTELITURGI, BOKMÅL 
TROSOPPLÆRINGSKONFERANSEN 2020 

MER ENN ORD 
 

 
 
 
SAMLING 
 
Kort info om gudstjenesten  
I år får vi ikke feire gudstjeneste sammen på en felles konferanse. Men vi har valgt å lage et 
liturgiforslag som vi håper at dere som samles rundt omkring i landet kan ha som et 
utgangspunkt for en lokal trosopplæringsgudstjeneste. Liturgien foreligger på bokmål og 
nynorsk. I tillegg er det to ressurser som kan brukes. Herrens bønn på lulesamisk fra Samisk 
kirkeråd og en forbønn på tegnspråkpoesi fra Døvekirken.  
 
Valg av liturgisk musikk 
Benytt gjerne denne anledningen til å bli kjent med den nye serien med liturgisk musikk, 
Allmenn serie 2. Denne er tenkt spesielt inn mot ungdomsarbeid, og kan fungere fint med 
bare orgel, men også sammen med flere bandinstrumenter. Noter og forklaring finner du i 
noteheftet "Med samrøysta lovsang", som ble sendt ut til alle menigheter i 2018. Les mer om 
Allmenn serie 2, og hør innspillinger av de ulike leddene, her: https://kirken.no/nb-
NO/om-kirken/kirkemusikk/liturgisk-musikk-og-salmesong/. Allmenn serie 2 inngår i de 
nye gudstjenestebøkene, som snarlig er tilgjengelig for alle menighetene. 
 
Valg av salmer 
Det er flere salmeforslag til gudstjenesten. Velg den dere synes passer best hos dere, eller 
noe helt annet dere vil synge. Vi vil spesielt trekke frem de helt nyskrevne salmene som 
nådde finalen i Tunsberg bispedømmes dåpssalmekonkurranse. Benytt gjerne anledningen til 
å bli kjent med vinneren, "Kjære Gud i dine hender", eller alle tre finalesalmene. Du finner 
dem her: https://kirken.no/nb-
NO/bispedommer/tunsberg/aktuelt/last%20ned%20finalesalmene%20her/. Vi har på 
nesten alle Trosopplæringskonferanser siden 2009 sunget salmen "Gud, ditt hjerte rommer 
hele verden". Dette har blitt vår konferansesalme. Syng gjerne også denne under 
gudstjenesten, eller en annen gang i løpet av dagen. Så samles vi gjennom sangen, selv om vi 
er hver for oss. Du finner den i Kirkens digitale salmedatabase, eller 
her: https://ressursbanken.kirken.no/nb-NO/2018_temp/gud-ditt-hjerte-rommer-hele-
verden/. 
 
 
 
  

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/kirkemusikk/liturgisk-musikk-og-salmesong/
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/kirkemusikk/liturgisk-musikk-og-salmesong/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/tunsberg/aktuelt/last%20ned%20finalesalmene%20her/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/tunsberg/aktuelt/last%20ned%20finalesalmene%20her/
https://ressursbanken.kirken.no/nb-NO/2018_temp/gud-ditt-hjerte-rommer-hele-verden/
https://ressursbanken.kirken.no/nb-NO/2018_temp/gud-ditt-hjerte-rommer-hele-verden/
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LITURGIFORSLAG 
 
INNGANGSSALME 
N13-538: Vi kommer til din kirke, Gud 
N13-563: Når jord og himmel møtes her 
N13-582: Milde Jesus, dine hender 
 
NÅDEHILSEN   
L: I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: 

Vår skaper, frigjører og livgiver. 
A:  Amen. 
 
SAMLINGSBØNN   
L:  La oss be: 

Gud, her for ditt ansikt samles i et evig øyeblikk alle som har levd, lever og skal 
leve dette gåtefulle livet du har gitt oss. 
Jesus Kristus, vi er her sammen med alle som bekjenner ditt navn – åpent, i det 
skjulte, og med ord og språk bare du kjenner. 
Hellige Ånd! Vi lovpriser deg fordi du trosser dødskreftene og samler oss. Gud, 
vi ber. Amen (Erik Hillestad) 

KYRIE (Allmenn serie 2 – Mari Tesdal Hinze)  
Kyrie eleison. Miskunne deg over oss. 
Kriste eleison. Miskunne deg over oss. 
Kyrie eleison. Miskunne deg over oss. 

GLORIA (Allmenn serie 2 – Magnus Beite) 
L: Ære være Gud i det høyeste  
A: og fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i.  

Vi lover deg, vi priser deg, vi tilber deg, vi opphøyer deg.  
Amen. 

 
ORDET  
 
LESNING FRA DET GAMLE TESTAMENTET 
La oss høre Herrens ord. 
Det står skrevet hos profeten Jesaja i det 58. kapittel: 
 
6 dette er fasten jeg har valgt: 
          å løse urettferdige lenker, 
          sprenge båndene i åket, 
          sette undertrykte fri 
          og bryte hvert åk i stykker, 
           
     7 å dele ditt brød med sultne 
          og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. 
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          Du skal se til den nakne og kle ham, 
          du skal ikke snu ryggen til dine egne. 
           
     8 Da skal lyset bryte fram for deg som morgenrøden, 
          brått skal helbredelsen komme. 
          Din rettferd skal gå foran deg 
          og Herrens herlighet følge etter deg. 
           
     9 Da skal du kalle, og Herren skal svare, 
          du skal rope, og han skal si: «Her er jeg!» 
          Om du tar bort hvert åk hos deg, 
          ikke peker med fingrene og snakker ondskapsfullt, 
           
    10 om du gir av ditt eget til den sultne 
          og selv metter den som lider nød, 
          da skal ditt lys gå opp i mørket, 
          din natt skal bli som høylys dag. 
           
    11 Herren skal alltid lede deg 
          og mette din sjel i det tørre landet. 
          Han skal styrke kroppen din 
          så du blir som en vannrik hage, 
          en kilde der vannet aldri svikter. 
           
    12 Dine gamle ruiner skal bygges opp igjen, 
          du skal gjenreise grunnmurer fra eldgamle slekter. 
          Du skal kalles 
          Den som murer igjen revner, 
          Den som setter i stand veier 
          så folk kan bo der. 
 
Slik lyder Herrens ord. 
 
SALME  
N13-207: Livet vant, dets navn er Jesus (halleluja-vers) 
N13-621: Nå dekkes bordet 
N13-650: Når vi undrast 
N13-678: Vi rekker våre hender frem 
N13-711: Del ditt brød med sulten bror 
 
EVANGELIELESNING  
Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 14. kapittel: 
15 En av gjestene som hørte dette, sa til ham: «Salig er den som får sitte til bords i Guds 
rike.» 16 Men Jesus sa til ham: «Det var en mann som ville holde et stort gjestebud, og han 
innbød mange.17 Da tiden for gjestebudet kom, sendte han tjeneren sin av sted for å si til de 
innbudte: ‘Kom, for nå er alt ferdig!’ 18 Men de begynte å unnskylde seg, den ene etter den 
andre. En sa: ‘Jeg har kjøpt et jordstykke og må gå ut og se på det. Vær så vennlig å ha meg 
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unnskyldt.’ 19 En annen sa: ‘Jeg har kjøpt fem par okser og skal ut og prøve dem. Vær så 
vennlig å ha meg unnskyldt.’ 20 Og en tredje sa: ‘Jeg har giftet meg, derfor kan jeg ikke 
komme.’ 21 Tjeneren kom tilbake og fortalte dette til herren sin. Da ble husherren sint og sa 
til tjeneren: ‘Gå straks ut på byens gater og torg og hent inn de fattige og uføre og blinde og 
lamme.’ 22 Tjeneren kom tilbake og sa: ‘Herre, jeg har gjort som du sa, men det er ennå 
plass.’ 23 Da sa herren til tjeneren: ‘Gå ut på veiene og stiene og nød folk til å komme inn, så 
huset mitt kan bli fullt. 24 For det sier jeg dere: Ingen av dem som var innbudt, skal få smake 
festmåltidet mitt.’»  
Slik lyder det hellige evangelium 
 
 
PREKEN (lokal)  
 
TROSBEKJENNELSE  
L: La oss bekjenne vår hellige tro. 
 

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. 

 
SALME 

Gud, ditt hjerte rommer hele verden (Den digitale salmedatabasen. Eller på 
https://ressursbanken.kirken.no/nb-NO/2018_temp/gud-ditt-hjerte-rommer-hele-verden/) 
Ny salme fra Dåpssalmekonkurransen i Tunsberg (sept. 2020). Se de tre finalebidragene her: 
https://kirken.no/nb-
NO/bispedommer/tunsberg/aktuelt/last%20ned%20finalesalmene%20her/. Vinneren ble 
«Kjære Gud, i dine hender». 
 

https://ressursbanken.kirken.no/nb-NO/2018_temp/gud-ditt-hjerte-rommer-hele-verden/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/tunsberg/aktuelt/last%20ned%20finalesalmene%20her/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/tunsberg/aktuelt/last%20ned%20finalesalmene%20her/
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SYNDSBEKJENNELSE 
L. I tillit til Guds nåde vil vi be om tilgivelse. 
A: Vi bekjenner for deg, hellige Gud, 

at vi ofte bare ser det vi vil se 
og bare hører det vi vil høre. 
Tilgi oss når vi går forbi mennesker som trenger oss 
og ikke bryr oss om den nød og smerte som ikke rammer oss selv. 
Tilgi vår manglende vilje til å forhindre 
at mennesker utsettes for diskriminering og fordømmelse. 
Hjelp oss å bruke vår tid og våre krefter 
til å gi andre livsmot, framtid og håp. 
Se til oss i barmhjertighet, og tilgi våre forsømmelser og overtredelser, 
for Jesu Kristi skyld. Amen. 

FORBØNN (bønnene kan utformes lokalt)  
Ressurs fra Døvekirken: Forbønn på tegnspråkpoesi 
 
L: La oss vende oss be for kirken og verden. 
 La oss be for jordens folk og nasjoner: 
A: Gud, skap i oss tro, håp og handling. Herre, hør vår bønn. 
 
L: La oss be for vårt land og folk: 
A: Gud, skap i oss tro, håp og handling. Herre, hør vår bønn. 
 
L: La oss be for den verdensvide kirke og kirken i vårt land 
A: Gud, skap i oss tro, håp og handling. Herre, hør vår bønn. 
 
L: La oss be for vår menighet og stedet der vi bor: 
A: Gud, skap i oss tro, håp og handling. Herre, hør vår bønn. Amen 
 
HERRENS BØNN Ressurs fra Samisk Kirkeråd: Herrens bønn på lulesamisk 
Ved nattverd bortfaller Herrens bønn her. 
 
L. La oss sammen be den bønnen som Jesus lærte oss 
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. 
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NATTVERD  
Dersom en ønsker nattverd foreslås Nattverdbønn d. 
 

OFFERTORIESALME 
N13-543: Vi kommer til deg i bønn, du, vår Far 
N13-564: Som barn i ditt hus 
N13-618: Vi er et folk på vandring 
N13-623: Ingen er for liten til å se Guds under 
 
HILSEN 
L: Herren være med dere. 
A: Og med deg være Herren. 
L: Løft deres hjerter. 
A: Vi løfter våre hjerter til Herren. 
L: La oss takke Herren vår Gud. 
A: Det er verdig og rett. 

 
PREFASJON 
Vi priser deg, evige Gud, du som har skapt verden og alt som er 
i den. Det er i deg vi lever, beveger oss og er til. Sammen med 
din menighet i himmelen og på jorden lovsynger vi ditt hellige 
navn:  
 
SANCTUS (Allmenn serie 2 - Torbjørn Dyrud) 
A:  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. 
 
NATTVERDBØNN OG INNSTIFTELSE 

L: Vi takker deg, all godhets kilde. Du sendte din Sønn. Han 
ble korsfestet og stod opp fra de døde. Han åpnet skriftene og 
åpenbarte seg for sine venner da han brøt brødet og gav dem. 

Nå ber vi deg: La din hellige Ånd komme over brødet og vinen, så 
våre øyne åpnes, og vi kjenner ham igjen som vår korsfestede og 
oppstandne Frelser.  

  Vår Herre Jesus Kristus i den natt da han ble forrådt, tok han et 
brød, takket, brøt det, ga disiplene og sa: Ta imot og spis! Dette er 
min kropp som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.  

 
  Likeså tok han begeret etter måltidet, takket, ga dem og sa: Drikk 

alle av det. Dette beger er den nye pakt i mitt blod, som utøses for 
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dere så syndene blir tilgitt. Gjør dette så ofte som dere drikker det, 
til minne om meg. 

Hellige Gud, fyll oss med din Ånd. Gi oss brennende hjerter, så vi 
i undring og glede tar vare på ditt ord og viser barmhjertighet mot 
den som lider. Bli hos oss, også når vi tviler og sørger. Gå med 
oss, inntil savn og smerte har veket for evig jubel og lovsang.  

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. 

 
 
FREDSHILSEN 
L: Guds fred være med dere. 
M: Guds fred være med deg. 
 
AGNUS DEI (Allmenn serie 2 - Tore Aas) 
A:  Du Guds Lam, som bærer verdens synder, miskunne 

deg over oss.  
Du Guds Lam, som bærer verdens synder, miskunne 
deg over oss.  
Du Guds Lam, som bærer verdens synder, gi oss din 
fred. 

 
L: Kom for alt er gjort ferdig 
 
SALME/MUSIKK (lokalt valgt) 
 
TILSIGELSESORDENE 

  L:  Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt oss 
sin kropp og sitt blod som han ga til soning for alle våre synder. 
Han styrke oss og holde oss oppe i en sann tro til det evige liv. Fred 
være med dere. 

 
   TAKKEBØNN  

L: La oss takke og be. Vi takker deg, visdommens Gud, for ditt 
måltids dype hemmelighet: Brødet vi har brutt, er ett. Din Sønn 
har gitt sitt liv for én verden og én menneskehet. Vi ber deg: 
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A: Hjelp oss å høre det ropet du har hørt, å se den nøden 
du har sett, og å elske vår neste som oss selv.  

SENDELSE 
 
SALME  
N13-409: I dine hender, Fader blid 
N13-532: Guds kirkes grunnvoll ene 
N13-536: Guds menighet er jordens største under 
N13-734: Guds kjærleik er som stranda og som graset 
N13-854: No stig vår song 
 
VELSIGNELSEN  
L:  La oss prise Herren. 
A: Gud være lovet. 
 Halleluja. Halleluja. Halleluja. 
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. 
 
3x3 KLOKKESLAG 
 
UTSENDELSE  
L: Gå!  

Gå med uro!  
Gå i hast! 
Slutt aldri med å gå ut av kirkens rom, 
ut av freden og stillheten, 
ut i bråket og ubehaget, 
ut i latteren og gråten. 
Bær med deg det levende brødet som du fikk her 
som en skatt mellom dine hender og i ditt hjerte. 
Del det ut igjen og igjen. 
Alltid strekker det til, 
om du bare fortsetter å bryte det. 

 
Kom!  
Slutt aldri med å komme tilbake til dette stedet! 
Kom aldri tomhendt. 
Ta med deg ropet som presser på bak leppene.  
La det få lyde her. 
Ta med deg sulten som aldri blir stillet, 
kampen som ennå ikke er vunnet. 
Ta med deg en som har vært ditt medmenneske uten at du visste det. 
Her er møtestedet i lyset fra Guds ansikt. (Hans Olav Mørk) 
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L: Gå i fred. Tjen Herren med glede. 
 
POSTLUDIUM  
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