
 

 

 

 

Bergstadens Ziir 
Reformasjon 1517-2017 

ORGELMESSE i Bachs ånd 
Skaperverket er ikke til salgs 

 

 

Følgende forkortelser benyttes i heftet: 
 

L | Liturg 
ML | Medliturg 
M | Menighet 

A | Alle 
 

I Røros menighet benyttes både norsk og sørsamisk. 
Enkelte ledd i gudstjenesten kan bli lest eller framført på begge språk. 
De sørsamiske tekstvariantene til Trosbekjennelsen og Herrens bønn 

står trykt på baksiden av dette heftet. 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gudstjenesten denne søndagen er en del av markeringen av 500-årsjubileet for 
reformasjonens begynnelse. Denne tidfestes til 31. oktober 1517, som var dagen 
da Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser om avlaten. Diskusjonen om disse 
tesene ledet snart til debatt om andre tema, så som forholdet mellom tro og 
gjerninger, forholdet mellom kirkelig autoritet, tradisjon og argumenter hentet 
fra erfaring og fornuft, samt den enkeltes tilgang til Bibelen og rom for å gjøre 
seg opp sin egen mening om trosspørsmål i pakt med sin egen samvittighet. 
 

Symbolet på denne siden er den såkalte Lutherrosen, Martin Luthers personlige 
segl fra 1530. Lutherrosen har helt siden reformasjonstiden vært brukt som 
symbol for den evangelisk-lutherske kirke over hele verden. 
 

Korset i hjertet symboliserer troen på den korsfestede Jesus Kristus. Hjertet er 
rødt, ettersom rødt er livets og kjærlighetens farge. Den hvite rosen står for glede 
og fred. Blåfargen er himmelens farge, for himmelens herlighet, mens gullringen 
rundt er et symbol for evighetens uendelige rikdom. 
 



  

 
 
 
 
Martin Luther ønsket ikke å bidra til kirkesplittelse Men da konflikten mellom 
ham og paven ble stadig mer tilspisset, ble han nødt til å søke tilflukt i 
kirkestrukturer som ble opprettet på siden av romerkirken. Med årene ble også 
den gamle romerske messen reformert i disse menighetene, slik at enda flere 
deler av gudstjenesten ble holdt på folkespråket i de lutherske områdene. 
Menighetens salmesang fikk en renessanse i de lutherske menighetene. Nettopp 
salmesangen har siden vært et viktig kjennetegn på luthersk kirkeliv. 
 

En av dem som skulle komme til å øve avgjørende innflytelse på den lutherske 
salmetradisjonen og kirkemusikken for øvrig var Johann Sebastian Bach (1685-
1750). I luthersk tradisjon har han fått tilnavnet «Den femte evangelist». Hans 
harmoniseringer av salmetoner, oratorier og andre korverk samt orgelpreludier 
komponert over salmemotivene lever videre som klassikere fra den vestlige 
kunstmusikkens historie. I dagens høymesse har vi valgt salmer nettopp med 
utgangspunkt i Bachs produksjon; salmene har preludier og arrangement fra 
Bachs hånd. Slik løfter vi fram en viktig side ved arven etter reformasjonen. 
 

Martin Luthers reformasjon startet altså med en diskusjon om avlaten. 
Avlatsdebatten handlet – satt på spissen – om handelsvirksomhet knyttet til 
ettergivelse av skyld både i tiden og i evigheten. Luthers budskap var at Gud ikke 
er en handelspartner; man kan ikke kjøpslå med Gud. Guds handlinger overfor 
menneskene er alltid preget av Guds suverenitet og Guds frie valg. Gud elsker 
oss, tilgir oss og gir oss gode gaver fordi det er slik Gud er, ikke fordi vi på noen 
måte kan si vi har gjort oss fortjent til det eller kan gjøre krav på det.  
 

I den første av temagudstjenestene i reformasjonsåret handlet prekenen om 
nettopp dette. Prekenen kan leses ved å følge kortlenken http://wp.me/p4b9F-Ya 
 

Dagens overskrift – Skaperverket er ikke til salgs – bygger videre på denne samme 
tematikken. Som i en Bach-fuge tar vi motivet med kjøp og salg i møte med Gud, 
og snur og vender på det og spiller det ut mot seg selv på nye måter. Dersom 
skaperverket er gitt oss av Gud i Guds frihet, hva betyr dette for hvordan vi skal 
forstå vår egen plass i verden? Det er spørsmålet som opptar oss i dag. 

 



I. SAMLING 
 

Forberedelse 
Klokkeringing, informasjon og stillhet. 
 

Preludium og Inngangssalme: Norsk salmebok nr. 552   
Som innledning til salmen spilles et preludium av Johann S. Bach. 
Menigheten (M) står under prosesjonen og inngangssalmen. 
Salmeteksten har en lei trykkfeil i Norsk salmebok 2013. Salmen gjengis derfor her i sin 
helhet i korrekt utgave, slik den sto trykket i Norsk Salmebok 1985 (på nummer 573): 
 

 



Mel: Rolf Karlsen 

Mel: Rolf Karlsen 

Inngangsord  
 

Samlingsbønn 
Medliturg (ML) | Vi ber i Jesu navn. 
Alle (A) | Amen.  
 

Bønnerop Kyrie 
A synger: 
 

 
 

 

 
 

 

 

Lovsang Gloria  

 

Dagens bønn Collectio 
Dagens kollektbønn messes: 

Liturg (L) |     M svarer (etter bønnen) | 
 
 
 

 
 

 

Mel: Trond H.F. Kverno 



II. DÅP 
 

Mottakelse til dåp etterfulgt av takkebønn   
Medliturg (ML) eller Liturg (L) | Gud, hør vår bønn. 
Alle (A) | Amen.  
 

Dåpssalme (før dåpen): Norsk salmebok nr. 581 
 

Ordet om dåpen og troen 
 

Forsakelsen og troen Credo  
L | La oss sammen bekjenne forsakelsen og troen som vi døpes til.  
M reiser seg og leser med på trosbekjennelsen, se neste side: 

A | 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,  
én hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn,  
syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv.  
Amen. 
 

Dåpshandlingen og presentasjon 
 

Dåpslyset, takkekollekt for dåpen og lovprisning  
 

Dåpssalme (etter dåpen): Norsk salmebok nr. 641 
med preludium av Johann S. Bach. 
 

 

 



III. ORDET 
 

Første tekstlesning: Salmenes bok 33:1-9  
M sitter under lesningen. Lesningen avsluttes slik: 

ML | Slik lyder Herrens ord. 
 

Salme: Norsk salmebok nr. 309  
med preludium av Johann Sebastian Bach 
 

Andre tekstlesning: 2. Petersbrev 1:5-9  
M sitter under lesningen. Lesningen avsluttes slik: 

ML | Slik lyder Herrens ord. 
 

Hallelujavers: Norsk salmebok nr. 977.1 
Evangelium: Evangeliet etter Matteus 7:24-28 
M står under lesningen  
Hallelujavers: Norsk salmebok nr. 977.1 
 

Preken etterfulgt av   
Salme etter prekenen: Norsk salmebok nr. 338 
med preludium av Johann Sebastian Bach 

 
 

IV. FORBØNN 
 

Syndsbekjennelse med nådetilsagn 
L| La oss bøye oss for Gud og be om tilgivelse. 
A| Gud, vær meg nådig! 
Jeg har krenket deg og sviktet min neste 
– med tanker og ord,  
med det jeg har gjort  
og med det jeg har forsømt. 
Tilgi meg min synd for Jesu Kristi skyld. 
Skap i meg et rent hjerte  
og gi meg kraft til nytt liv  
ved din Hellige Ånd. 
 



Mel: Trad./Egil Hovland 

Forbønn for kirken og verden 
 

Følgende menighetssvar synges: 
 

      Siste gang | 
 
 

 
 

 
 
Menighetens takkeoffer 
Vi gir vår gave til dagens takkeofferformål: Arbeidet i egen menighet 
Du kan også gi en gave med VIPPS #82402 (RØROS SOKN/Bergstadens Ziir)  
 

 
V. NATTVERD 
 

Nattverdssalme: Norsk salmebok nr. 604 
med preludium av Johann Sebastian Bach 
 

Takksigelse og bønn  
 

Hilsen Sursum Corda 
 

 

 

Innledende lovprisning Prefatio 
L synger prefasjonen som avsluttes med ordene  
Med dem vil også vi forene våre røster og tilbedende synge:  

(M reiser seg) 

Mel: Trond H.F. Kverno 



Hellig Sanctus 
A synger: 

 
L ber eukaristibønnen med Epiklese (påkallelse av Den Hellige Ånd)  
og innstiftelsesordene Verba.  
 

Herrens bønn synges (melodi: Norsk Salmebok nr. 985.3): 

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 òg 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. 
 

Mel: Trad./Egil Hovland 



Nattverdmåltidet  
med fredshilsen Pax og Du Guds Lam Agnus Dei 
L | Guds fred være med dere. 
A | Guds fred være med deg. 
 

Du Guds Lam Agnus Dei:  

 
 

L | Kom, for alt er gjort ferdig. 
 

Menigheten går fram, mottar brødet i hånden og dypper i vinen før brødet spises. 
Dersom du ønsker å bli velsignet i stedet for å motta brød og vin,  
kom fram mens du legger høyre hånd på venstre skulder.  
Det er også anledning til å tenne lys ved lystenningsstedet under nattverdmåltidet. 
 

Etter nattverdmåltidet avsluttes nattversliturgien med  

Takkekollekt for nattverden 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Monogrammet til venstre  
(som også finnes på forsida av programmet) 

er Johann Sebastian Bachs personlige monogram  
med bokstavene J-S-B flettet inn i hverandre. 

 

Mel: Trond H.F. Kverno 



VI. SENDELSE 
 

Slutningssalme: Norsk salmebok nr. 506  
med preludium av Johann Sebastian Bach 
M står under salmen og velsignelsen. 
 

Velsignelsen 
 

  L | 
 

 
 
M | 

 
 
 
 

 

 
L lyser velsignelsen. M svarer: 

 
 
 

 
 

 
 

3x3 bønneslag og utsendelsesord  
Menigheten setter seg og blir sittende til postludiet er spilt 
 
Postludium:  
Triple Fugue i Ess dur 
av Johann Sebastian Bach 
 
 

Tjenestegjørende: 
Kantor Stephen Hicks 
Sokneprest Harald Hauge 
Tekstleser: Bjørg Figenschou 
Kirketjener: Torild Ophuus 
Kirkevert: Arnfinn Strømmevold  

Mel: Egil Hovland 



Den apostoliske trosbekjennelse Credo på sørsamisk 
 

Manne Jupmele Aahtjan jaahkam, 
faamoehkommes, Elmien jïh eatnemen sjugniedæjjese. 

 

Manne Jeesus Kristusasse jaahkam, 
Jupmelen aajnege baarnan, mijjen åajvan 
gie Aejlies Voejkenen baaktoe åedtjine sjïdti, 
Maarja niejteste reakasovvi, 
Pååntijus Pijlatussen baelien njåvtasovvi, 
kroessese noeresovvi, jeemi jïh kroeptese bïejesovvi, 
våålese jaemede-rijhkese vöölki, 
gåalmeden biejjien jaemiedistie tjuedtjeli, 
bæjjese Alman vöölki, 
Jupmelen, faamoehkommes Aehtjien, 
åelkies bielesne tjahkan, 
gubpede viht edtja bååstede båetedh, 
jielije jïh åemie almetjidie dööpmedh. 

 

Manne Aejlies Voejkenasse jaahkam, 
gærhkoen aejlies ektievoetese, 
aejlies almetji tjåanghkenæmman, 
sådtoej luejhtiemasse, 
åedtjien tjuedtjielæmman jïh ihkuve jieliemasse. 
Aamen 

 

Herrens bønn på sørsamisk  
 

Mijjen Aehtjie guhte leah Elmie-rijhkesne. 
Baajh dov nommem aejliestovvedh. 
Baajh dov rijhkem båetedh. 
Baajh dov syjhtedem eatnamisnie sjïdtedh guktie Elmie-rijhkesne. 
Vedtieh mijjese daan biejjien mijjen fïerhten-beajjetje laejpiem. 
Luejhtieh mijjeste maam mijjieh meadteme 
guktie mijjieh luejhtebe dejstie guhth mijjese meadteme. 
Aellieh luejhtieh mijjem giehtjelimmij sïjse,  
valla vaarjelh mijjem bahheste. 
Juktie rijhke lea dov, faamoe jïh earoe ihkuven aajkan.  
Aamen. 

 


