
Gudstjeneste i advent 

 

SAMLING 

Klokkeringing 

3 klokkeslag 

Inngangssalme 431 La oss vandre i lyset. Barnekoret kommer inn i prosejson. 

Barnekoret synger Santa Lucia 

Nådehilsen og inngangsord 

 

Dagens bønn 

Nådige Gud, du kommer oss i møte med frelse. Vi ber deg:  

Gi oss et nådens år der knuste hjerter blir hele, undertrykte blir satt fri  

og vi kan lovsynge din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever 

og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen. 

 

Tenning av adventslyset. Vi synger nr 25 Tenn lys! 1.vers. 

 

ORDET 

Lesing av Kristusprofetiene.  Vi synger nr 5, Gjør døren høy 

1 Gjør døren høy, gjør porten vid,  

se, ærens konge kommer hit.  

Han hersker over alle land 

og er all verdens Frelser sann. 

 

1) Mange hundre år før Jesus ble født, lød 

profetordet: Se din konge kommer til deg, 

rettferdig er han og full av frelse. Sak 9,9 

2 Rettferdig kommer han hit ned 

og bringer salighet og fred,  

2) De nærmet seg Jerusalem og kom til 

Betfage ved Oljeberget. Da sendte Jesus to 

https://www.rbnett.no/kultur/article33955.ece


saktmodig fremmer han sin akt 

og herske vil med miskunn makt. 

 

 

disipler av sted og sa til dem: ”Gå inn i 

landsbyen som ligger foran dere. Der skal 

dere finne et esel som står bundet, og med 

en fole hos seg. Løs dem og før dem til meg. 

Og kommer noen med spørsmål, så si at 

Herren har bruk for dem. Da skal han straks 

sende dem med dere.”  

Dette skjedde for at det som er talt ved 

profeten skulle oppfylles: «Si til Sions 

datter: Se din konge kommer til deg ydmyk, 

ridende på et esel, på trekkdyrets fole.» Matt 

21, 1 ff 

3 Han roper ut et nådens år, 

vår nød ved ham en ende får, 

derfor av lengselsfulle tall   

en gledesang han møte skal. 

 

 

3) Disiplene gikk av sted og gjorde som 

Jesus hadde sagt, og hentet eselet og folen. 

Så la de kappene sine på dem, og han satte 

seg opp. Mange i folkemengden bredte 

kappene sine ut over veien, andre skar 

greiner av trærne og strødde på veien. Og 

mengden gikk foran og de som fulgte etter 

ropte: ”Hosianna, Davids sønn. Velsignet 

være ham som kommer i Herrens navn. 

Hosianna i det høyeste” 

4 Å, vel det land, det hus, den gård 

hvor denne mann for styret står. 

Å, vel det hjerte, sjel og sinn 

hvor denne konge drager inn. 

 

 

4) La oss høre om en som ble glad da Jesus 

kom: Han kom til Jeriko og dro gjennom 

byen. Der var det en mann som het Sakkeus, 

han var overtoller og svært rik. Han ville 

gjerne se hvem Jesus var, men han var liten 

av vekst og kunne ikke komme til for 

folkemengden. Da løp han i forveien og 

klatret opp i et morbærtre for å få se ham, på 

et sted som han måtte komme forbi. Og da 

Jesus kom dit, så han opp og sa til han: 

”Sakkeus, skynd deg ned. For i dag vil jeg ta 

inn hos deg.”  

 

5 Han er den rette gledesol 

som lyser fra Guds nådestol. 

Ved ham, Guds sønn, det lysne må 

i våre hjerters mørke vrå. 

 

 

5) Han skyndte seg ned og tok imot han med 

glede. Men alle som så det mumlet forarget 

og sa: ” Han tar inn hos en syndig mann”. 

Men Sakkeus sto fram og sa til Herren: 

”Herre, halvdelen av alt jeg eier, vil jeg gi til 

de fattige, og har jeg presset penger av noen 

skal han få firedobbelt igjen.” 



Da sa Jesus: I dag er det kommet frelse til 

dette hus. For også han er Abrahams sønn, 

og Menneskesønnen er kommet for å 

oppsøke det som var fortapt og frelse det. 

Luk 19, 1-10 

6 Gjør døren høy, riv stengsel ned,  

i hjertet rom for han bered, 

så kommer ærens konge sterk 

og fremmer i deg alt Guds verk. 

 

6) Jesus kommer også i dag og sier: Hvor to 

og tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt i 

blant dem. Matt 18.20 

7 Mitt hjertes dør jeg åpner deg,  

o Jesus, kom hit inn til meg, 

og ved din nåde la det skje 

at jeg din vennlighet må se. 

7) Jesus sier også: Se, jeg står for døren og 

banker. Åp 3,20 

 

8 Ja, ved din Hellige Ånd det gjør 

vi daglig åpner deg vår dør, 

og deg oss kun til frelse vet, 

velsignet i all evighet. 

 

Evangelielesning. Innledes og avsluttes med hallelujaverset. Menigheten står. 

Preken 

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, 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. 

 

Barnekoret synger: Vi tenner våre lykter. 

Kunngjøringer 

Forbønn for kirken og verden.   

De som vil kan tenne lys i lysgloben. 
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Fadervår 

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. 

 

Innsamling av menighetens takkoffer.  Det går i dag til Frelsesarmeen.  

 

SENDELSE 

Slutningssalme 2 Folkefrelsar, til oss kom.  Menigheten står 

Velsignelsen 

3x3 klokkeslag 

Barnekoret synger: Nå tennes tusen julelys.  

Utsendelse 

 

 

Begnadalen sokn har VIPPS!  Dersom du vil gi din gave ved hjelp av vipps, kan den sendes 

til nr 22430, Begnadalen sokn. Du kan merke gaven kollekt. 

 

 

http://www.ramioslankos.lt/adventinis-zvilgsnis-i-kristu-tv-laida/

