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L: Liturg 

M: Menighet 

A: Alle 

 

 

 

I Inngang 
 

Inngangssalme Salmer 2008 141 Kringsatt av fiender (Til ungdommen) 
T: Nordahl Grieg; M: Otto Mortensen 

(Salmen synges stående.) 
 



Inngangsord 
 

Samlingsbønn 
 

A: Vi se en liden Skare gå 

 med Stav og Krykker frem 

 til Kongesønnens bord; 

 de have Bryllupsklædning på! 

 O, salig alle dem 

 der hørte Kongens Ord. 

I Jesu navn; Amen. 

(Johan Falkberget: Salme (Nattens brød) 

 

Kyrie     

 

 

 

Gloria med Bergmannssalme 

 

Her følger umiddelbart Bergmannssalme; se neste side  

 



Bergmannssalme  
T: Johan Falkberget, M: Sparre Olsen 

 

 
 

For på ditt eget allmaktsord den sten vårt hjerte trøste, 

når vi vår vognkarm høste, ei sten, men brød på ringe bord. 
 

Å, da forsvinner angest, gråt som dugg fra tørre enge, 

vår sjel alene trenge Guds lysestav og vise råd. 
 

Her vi, som trell med vogn og stut, i Zions ørken stride. 

Ved karmen håpet ride, det trøstefulle sendebud. 

 

 

 

II Ordet 
 

Tekstlesning fra det gamle testamente (Amos 8:4-7)  
 

Kort stillhet 
 

Tekstlesning fra det nye testamente (Jakob 2:1-9) 
 



Lovprisningssalme NoS 1 Herre Gud, ditt dyre navn og ære 

(Denne salmen synges stående, og siste vers gjentas etter evangeliet.) 
 



Evangelielesning og Preken i dialog med Falkbergets forfatterskap. 

Dagens evangelietekst er Lukas 14:12-14 
 

Meditasjonsmusikk  

Kjell Arne Rokseth spiller The King of Denmark’s Galliard  

(John Dowland) på barokkorgelet fra 1742.  
 

Trosbekjennelse Credo  

L: La oss sammen 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,  

 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. 
 



Syndsbekjennelse   
 

L: Ydmyge Dig til Korset ned 

och beed i Anger der! 

Det gjælder nu Din Salighed 

Nu er Din Frelser her 

med Naadens Wiin och Brød 
 

A: Før Bierg och Hafv bleft til. 

Han saae 

wor dybe Synde nøed. 

L: Skynd Dig,  

 flux Natten falder paa! 
 

(Johan Falkberget: Salme (Nattens brød)) 
 

L: Gud er trofast og rettferdig;  

han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. (1 Joh 1:9) 
 



Forbønn  
 

Forbønnen bes som forbønn i fire himmelretninger.  

Som forbønnssvar synges NoS 678 Vi rekker våre hender frem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forbønnsledd 1: Vi vender oss mot øst 

 

 

 

 

 

Forbønnsledd 2: Vi vender oss mot vest 

 

 

 

 
  

 

 

 

Forbønnsledd 3: Vi vender oss mot sør 

 



Forbønnsledd 4: Vi vender oss mot nord 

 

 

 

 
 

Forbønnsledd 5: Vi vender oss til hverandre 

 

 

 

 

 

L: La oss fortsatt være vendt til Gud i bønn. 

A: Vis oss, Mester,  

 den sti vi skal gå for lyset å nå! 

 Vi tapte i striden ditt spor  

 i det levende liv 

 - og stirret oss blind på livsgåtens ord, 

 men ett tegn vi forstår: 

 at stjernen i hjertet 

 til stjernene går. 
 

 (Johan Falkberget: Fra Våkne, bergets sønn (Vers fra Rugelsjøen og andre dikt)) 
 



Herrens bønn  

Herrens bønn synges på følgende melodi:





III Utgang 
 

Slutningssalme NoS 740 Den fattige Gud 

(Salmen synges stående.) 



Velsignelsen   
 

L: Og Herren selv var nær 

og signet sten og jord, – 

og opp sto  

lyng  

og måså 

hegg og bjørk 

og ener –  

Og sønnavinden sang i sol 

 innover fjell og li 

vårens første morgensang. 
 

 (Johan Falkberget: Den første sang på fjellet (Vers fra Rugelsjøen og andre dikt)) 
 

 

L:    
 

 

 
 

Menigheten svarer: 

 

L lyser velsignelsen. M svarer: 

 
 

 

Postludium  
 

Menighetens takkeoffer tas i år kun opp elektronisk. Gi gjerne!  

Gaven går til Norsk Folkehjelp, som i år har holder sin innsamling under parolen 

«Stopp ulikheten. Rettferdig fordeling av vaksiner». Du kan gi din gave til Røros 

menighets vippsnummer (82402). Du kan også sende SMS 1MAI til 2160; du gir 

i så fall 200 kroner direkte til Norsk folkehjelps 1. mai-aksjon 2021. 


