Klokkeringing
(evt.) Preludium

(også annet instrument enn piano kan benyttes)

Kapellverten ønsker velkommen

SPORTSANDAKT

Inngangsbønn

PÅ VASSFJELLKAPELLET

L: La oss be.
Herre, jeg er kommet hit for å høre hva du, Gud Fader, min skaper, du Herre Jesus, min Frelser, du
Hellige Ånd, min trøster i liv og død, vil tale til meg. Herre, lukk nå opp mitt hjerte ved din Hellige Ånd,
så jeg av ditt ord må lære å sørge over mine synder, og tro i liv og død på Jesus, og fornyes dag for dag til
et liv i rettferd og hellighet, ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Salme/sang
Tekstlesning
Tekster utenom evangeliene innledes med:

Tekster fra evangeliene innledes med:

Det står skrevet i/hos ... i kapittel ...

Dette hellige evangelium står skrevet hos
evangelisten … i kapittel…
Menigheten reiser seg

Lesningen avsluttes med:

Slik lyder Herrens ord.
Teksten kan evt. illustreres eller utlegges med dramatiske
midler, eller et musikkstykke til ettertanke kan fremføres.

Salme/sang
Preken/andakt
Salme/sang
Trosbekjennelse
L: La oss bekjenne vår hellige tro.

Menigheten reiser seg.

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, for ned til dødsriket, sto opp fra de
døde tredje dag, for 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.

Kunngjøringer

Når det er behov for det, kan en synge noen barnesanger her.
(Hvis Menighetens forbønn brukes uten pianoakkompagnement,
bør en forklare når menigheten skal delta med “Herre, hør vår bønn”)

Menighetens forbønn / Bønn for Ordet
Enten:

Allmektige, evige Gud, du som skapte skog og mark, fjell og vidde ved ditt mektige ord, og lar alt vilt og
vakkert, stort og smått hvile i din hånd, vi takker deg fordi du gav oss kropp og sinn, så vi kan ferdes i
naturen denne dagen, og oppleve dine store gjerninger i skaperverket.
(evt.): Gud, vi ber deg,
A: Herre, hør vår bønn.

Vi ber deg, lær oss å bruke kreftene du gir oss her på Vassfjellet i tjeneste for vår neste: på skolen og på
arbeidsplassen, i hjemmet og i byen eller bygda vår, og der du ellers har kalt oss til å gå i Jesu fotspor.
(evt.): Gud, vi ber deg,
A: Herre, hør vår bønn.
Vi ber: La ditt øye hvile på dette huset, så alt som skjer i det, blir til ære for ditt navn. Veiled oss med
dine bud til et hellig liv, og la evangeliet blir forkynt klart, så alle som kommer hit, kan stole på at Jesus
døde for deres synder.
(evt.): Gud, vi ber deg,
A: Herre, hør vår bønn.
Vi ber for lagene her omkring, og for kristenrussen og lagsvennene: La din Ånd bo i fellesskapene våre,
og led oss på dine veier. La livet i menigheter og foreninger styrke og utfordre oss til å leve som Jesu
disipler i hverdagen.
(evt.): Gud vi ber deg,
A: Herre, hør vår bønn.
Når dette skaperverkets tid en dag tar slutt, og du, vår Gud gjør alle ting nye, la oss for Jesus skyld få leve
på din nye jord, så vi kan prise deg i evighet for skaperverket og for frelsen.
(evt.): Gud vi ber deg,
A: Herre, hør vår bønn.
Eller: I stedet for bønnen ovenfor, kan man be:

Vi takker deg, himmelske Far, fordi du av din store godhet har gitt oss ditt hellige Ord og ved det samler
din kristne kirke også her hos oss. Vi ber deg: Gi oss din Hellige Ånd, så vi tar ditt ord til oss og lever
etter det og alltid vokser i tro håp og kjærlighet, og så blir evig salige, ved din Sønn, Jesus Kristus, vår
Herre.
A: Amen.
I begge tilfeller følger:

A:

Fader vår, du som er i himmelen! La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje
på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi og forlater
våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten
og æren i evighet. Amen.

Slutningssalme/sang

(Er salmen en lovsang, kan menigheten stå under sangen)

Under denne salmen samles kollekten inn og settes på alteret

L: Herre, Gud, himmelske Far, din er jorden og det som fyller den. Av ditt eget gir vi deg
tilbake. Ta imot oss og våre gaver for Jesu Kristi skyld. Amen.

Bønn om velsignelse/Velsignelsen
Alternativt:

Enten:

L: La oss be om Herrens velsignelse.
L: Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds
kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn
være med oss alle. Amen

Eller:

L: La oss prise Herren!
A (synger): 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.

A: Velsign oss, Gud Fader.
Velsign oss, Guds Sønn.
Velsign oss, Gud, du Hellige Ånd. Amen.

3 X 3 klokkeslag
L (kan her fortsette): Gå i fred. Tjen Herren med glede.

(evt.) Postludium
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