Jesus sier: “ Jeg er veien, sannheten og
livet”

I SAMLING
1. Forberedelse
Klokkeringing - Informasjon om dagens gudstjeneste
- I dag skal vi få feire deg, Sigrun ☺ Det har jeg gledet meg
til, og det vet jeg det er andre som har gledet seg til. Det
gjør vi med stor takknemlighet for at du er den du er, helt
uavhengig av at kreftene står på vent for øyeblikket. Vi er
glad i deg, Sigrun, som den du er. Og i dag får vi enda
tydeligere enn ellers bringe deg fram for Gud.
Avsluttes med "Så la oss begynne med å være stille for Gud"
Kort stillhet - Tre klokkeslag

2. Sang: "Så stor"
[T og M Føbe Edvardsen]

Gud er så stor som fra him-me-len til jor-den. Gud er så stor som den
lengs-te e-vig-het. Gud er så stor, han er ska-pe-ren av li- - vet. Han har det
al-ler størs-te hjer-tet fylt av kjær-lig-het. Jeg løf-ter mi-ne øy-ne opp til
fjel-le-ne; hvor skal min hjelp kom-me fra? Min hjelp kom-mer i fra Her-ren,
him-me-lens og jor-dens ska-per. Jeg vil all-tid ro-pe til ham om hjelp, ja,
jeg vil all-tid vær-e hos ham. For Gud er min Gud, sam-me hva som skjer.

3. Inngangsord
Kjære Sigrun, familie og venner. Nåde være med dere og
fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.
MENIGHET Amen.
LITURG

4. Syndsbekjennelse
I dag blir det mye tilbakeblikk med gleden over alt flott. Men
vi kan få legge alt i hans hender – både det flotte og det leie
– og søke muligheten til stadig å begynne på nytt.
MENIGHET Vær meg nådig Gud, i din trofasthet, slett ut mine
overtredelser i din store barmhjertighet. Gjør meg ren og
fri for skyld, og rens meg for min synd! Se, du vil ha
sannhet i menneskets indre, så lær meg visdom i hjertets
dyp!
LITURG

LITURG

Så høy som himmelen er over jorden, så stor er Herrens nåde
mot dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest tar
han våre synder bort fra oss. (Salme 103,11-12)

II ORDET
5. Evangelium
Menigheten sitter under lesningen.
LITURG

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes:
14,1 Jesus sier: La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud
og tro på meg! 2 I min Fars hus er det mange rom. Var det
ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand
et sted for dere? 3 Og når jeg har gått og gjort i stand et sted
for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere
skal være der jeg er. 4 Og dit jeg går, vet dere veien." 5
Tomas sier til ham: "Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan
kan vi da vite veien?" 6 Jesus sier: "Jeg er veien, sannheten
og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg."
Slik lyder det hellige evangelium.

6. Tanker til dagen
7. Salme 479: "Fordi han kom"
[T Frederico José Pagura 1979] [O Holger Lissner / Estrid Hessellund 2002] [M Homero R. Perera 1999]

1 Fordi han kom og var som morgenrøden og brøt Guds
taushet og vår angst for døden, fordi han gjennom
handlinger og taler har lukket porten opp til Himlens
saler, fordi han var Guds sønn og en av våre og gikk
omkring i gater og i gårder, fordi han lot de siste bli de
første og lot de blinde se og småfolk trøste, …
REFR.:

… så kan vi holde ut i vonde tider, så vet vi Gud er nær
selv når vi lider, så kan vårt brutte håp som solen stige,

så kan vi se at kommet er Guds rike. Så kan vi holde ut i
vonde tider, så vet vi Gud er nær selv når vi lider, så kan
vårt brutte håp som solen stige. Gud er hos oss.
2 Fordi han jaget kremmerne fra templet og innbød dem
de fromme hadde stemplet, fordi han lo når barna sang
og danset og spredte liv som prester ikke sanset, fordi
han tømte kalken uten klage og måtte gallen fra vår
ondskap smake, fordi han bar sitt kors og våre synder,
slik at hans død vårt nye liv forkynner, …
3 Fordi en morgen så ham sprenge graven og dødens
brodd ble brutt den dag i haven, fordi Guds budskap om
ham ikke stanser, men bryter ut i sanger, ord og danser,
fordi hans Ånd får hjerter til å smelte, og med et pust får
murer til å velte, fordi hans Ånd får gamle til å drømme,
gir unge syner om at liv kan strømme, …

III KONFIRMASJON
8. Påminnelse om dåpen
Kjære menighet. I dåpen (øse opp vann fra døpefonten)
frelste Gud oss ut av mørkets makt og gav oss rett til å være
lysets barn. Vi ble kalt til å følge Kristus og leve vårt liv i
fellesskap med ham. La oss derfor bekjenne forsakelsen og
troen som lød ved vår dåp.

MEDLITURG

Menigheten reiser seg.
MENIGHET 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.
Alle setter seg.

9. Bønn for konfirmantene
MEDLITURG Kjære

Gud, vi takker deg for Sigrun. Du har skapt henne i
ditt bilde og gitt henne livet i gave. Du gjorde henne til ditt
barn i den hellige dåp. Styrk henne i troen, håpet og
kjærligheten og la henne alltid ha et trygt sted i din kirke.
Bevar henne fra alt ondt og gi henne visdom og kraft når
livet er vanskelig. Beskytt dem og hjelp henne i dag og alle
dager.

10. Herrens bønn
La oss sammen be den bønnen Jesus lærte oss.
MENIGHET 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.
LITURG

11. Konfirmasjonshandlingen
Vi blir sittende under handlingen.

MEDLITURG Kjære

Sigrun. Til den kristne tro er du døpt. I den kristne tro
er du opplært. Kom nå fram til Herrens alter, så vi kan be for
deg i Jesu navn.
Sigrun går opp, først til døpefonten hvor Elisabeth tegner
korsets tegn med dåpsvannet og sier "Til minne om dåpen
din". Går videre til alterringen.
Forbønn leses av liturg, skriftord leses av medliturg.

Før konfirmanten reiser seg, sier liturgen: "Fred være med
deg!" †
Sigrun får så et kors om halsen av Elisabeth, og tar plass i
benken igjen.
LITURG

Kjære Sigrun. Du står i fellesskapet av både egen familie og
den store Gudsrikefamilien. Der har du en plass som alltid er
din, og ingen skal ta fra deg den. Og som en påminnelse om
at vi andre er glad for at du er der, får du med en rød rose.

IV SENDELSE
12. Solosang: "Herren velsigne deg"
[T 4.Mos.6,24-26 / Tore Aas] [M Tore W. Aas]

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!
Han skal gi deg kraft til å leve, gi håp og framtidstro.
Han har sagt: "Kom til meg du som strever, og jeg vil gi deg
ro."
Han skal bevare deg fra alt ondt, gi deg styrke når du er
svak.

Tross ditt svik, dine nederlag, er hans nåde ny hver dag – ny
hver dag.
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! Amen…

13. Velsignelse
LITURG

Ta imot Herrens velsignelse.
Alle reiser seg.

Velsignelsen
Herren være foran deg, for å vise deg den rette vei.
Herren være ved siden av deg, for å holde om deg og verne
deg.
Herren være bak deg, for å bevare deg fra menneskers
ondskap.
Herren være under deg, for å fange deg opp når du faller.
Herren være i deg, for å trøste deg når du har det vondt.
Herren være over deg, for å velsigne deg.
Så velsigne deg den barmhjertige Gud; Fader, Sønn, og
Hellig Ånd.
MENIGHET Amen.
LITURG

Tre ganger tre bønneslag – stille bønn

14. Utsendelse

