Preludium og inngangsprosesjon

Kyrie: Alle: Kyrie Eleison! Herre Gud,
miskunne deg! (4x)
Gloria:

Inngangsord ved presten

Prest: La oss prise Herren!

Gloria, Gloria, in excelsis Deo! Gloria,
Gloria, Halleluja, Halleluja!
Alle:

Salme 343 «Hvilken venn vi har i Jesus»
Hvilken venn vi har i Jesus!
Alt han vet og alt formår.
Tyngste byrde han oss letter
når i bønn til ham vi går.
Akk, men titt vår fred forstyrres,
Sorg og uro blir vår lønn,
Alt fordi vi ikke bringer alle ting til ham i
bønn.
Blir du fristet eller prøvet,
Synes livets kamp deg hård,
Aldri skal du miste motet,
Når i bønn til Gud du går.
Selv om kjærest venn deg svikter,
Aldri svikter deg, Guds Sønn.
Han kan hjelpe, han kan trøste, tal til ham
om alt i bønn.
Er ditt hjerte fullt av uro?
Tror du trengsler forestår?
Jesus er den beste tilflukt
Når til ham i bønn du går.
Bedre venn kan ingen finne
Enn Guds egen kjære Sønn.
Bær i gleden som i sorgen alle ting til ham i
bønn.

Samlingsbønn: (Medliturg:)

Lovsyng vår Gud(2x), Lovsyng vår Gud i
det høye!
Lovsyng vår Gud, Lovsyng vår Gud,
Halleluja, Halleluja!
Skriftlesing
Prest: La oss høre Herrens ord!

Salme 243 «Gud Skapte Lyset»
Gud skapte lyset og livet og meg,
Og himlen med stjerner og jorden med fjell.
Han vil meg det beste, han kjenner min vei,
Hver natt og hver morgon, hver dag og hver
kveld.
Jeg tror på Gud Fader, jeg tror på Guds
Sønn,
Jeg tror på Den helige ånd.
Så hellig, allmektig, så god imot meg,
Treenige Gud, jeg vil lovsynge deg.
Kongen fra himlen ble født som min bror,
Han trøstet de svake, var venn med de små,
Han lærte meg sannhet, han gav meg sitt ord,
Han vant over døden og er hos meg nå.
Omkved

Gode Gud, du som gir liv til alt som lever,

Her er min kirke, her hører jeg med

Vi priser deg for jordens skjønnhet, og for alt som
lar oss kjenne at du er god.

Her møter jeg andre som tror på Guds Sønn.

Her for ditt ansikt ber vi: Gi oss lyttende ører, takknemlige hjertet og villige hender,

Vi svarer med tillit og lovsang og bønn

så vi kan høre ditt ord, lovprise deg for din godhet,
og i ord og gjerning vitne om dine storverk.

Den hellige ånd gir meg trygghet og fred,
Omkved

Preken

Bønn for konfirmantene.
Salme 643 «Du som veien er og livet»
Du som veien er og livet,
Deg vi har vårt håndslag givet,
Deg det er på hvem vi tror.
Mellom alle verdens røster,
bare din er den som trøster,
led oss i ditt hyrdespor!
Hjelp oss på de trange stier
støtt oss i de bratte lier,
sval oss under dagens brann!
Vokt oss på de glatte stene,
Trøst oss, skal vi gå alene,
Du som alltid vil og kan!
Gi at deg vi følger efter,
Styrk de små, de svake krefter,
bøy vår vilje, smelt vår tross!
La ditt navn i hjertet brennes,
Så ved deg vi her må kjennes,
Og du hist må kjenne oss!
Kunngjøringer.

Etter hver bønn synges: «Din vilje skje (2X), din vilje skje

på jorden o Gud»

Herrens bønn:
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.

Bønn for den enkelte konfirmant:
Hilsen fra menigheten:

Dagens takkoffer tas opp i benkene.
Salme 582 «Milde Jesus dine hender»

Påminnelse om dåpen.
Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen.
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, sto 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.

Milde Jesus dine hender la du kjærlig på de små
og du sa til dine venner at til deg skal barna gå.
Selv du ble til Herrens tempel engang båret av din mor.
Lat meg minnes ditt eksempel når jeg hører dine ord.
Du til dåpen lot meg kalle da jeg var en liten knopp.
Skal jeg visne, skal jeg falle? Hjelp meg du å vokse opp!
Hjelp meg du å tidlige lære, og å elske Herrens ord,
slik at jeg blant dine kjære kan få knele ved ditt bord!
Når jeg så skal ut i verden aldri jeg alene er.
Farer truer oss på ferden men jeg vet at du er nær.
Trygt skal dine hender bære meg og søsken, far og mor.
La oss evig sammen være vi som var det her på jord.

Velsignelse:
Prest: Herren velsigne de og bevare deg. Herren la

sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn over deg og gi deg sin fred.
Amen.

(3 x 3 klokkeslag)
Fredshilsen: Gå i fred, tjen Herren med glede!

