
NETTGUDSTJENESTE 22.MARS 2020 
BIBELTEKSTER TIL FORDYPNING FRA TALEN 
Sal 46,11 «Vær stille! Innse at jeg er Gud!» 
Jes 43,1: «Vær ikke redd! Jeg har løst deg ut, jeg har kalt deg ved navn, du er min.» 
1.Pet 1,13: «Sett håpet fullt og fast til den nåde dere skal få når Jesus Kristus åpenbarer seg.» 
 
Om å dele: Hebr 13,15-16 
Om å elske: Matt 22,36-40 
Om å sette andre foran: Matt 23,11-12 
Hvem Jesus er: Sal 37,39 / Fil 2,1-11 / 1.Tim 6,15-

BØNNER 
Allmektige Gud, 
I lys av din store barmhjertighet 
legger vi våre liv ned som et offer til deg - 
I det vi velger å dø fra oss selv, 
ber vi deg om å la din mektige 
oppstandelseskraft strømme gjennom oss, 
Slik at; Jesus kan bli åpenbart 
Ditt rike utbres 
Vi forvandles og verden forløses. Amen. 
 
Du himmelens konge, 
Ha barmhjertighet med vårt land. 
Forny din kirke 
Send din Hellige Ånd 
for de fortaptes skyld, 
for de minste i denne verden, 
og for de som er uten håp. 
Må ditt rike komme til vårt land, 
i Jesu mektige navn. Amen 
 
Nådefulle Gud, 
Vi bekjenner for deg, 
For himmelens hærskarer, og for hverandre, 
At vi har syndet i tanker, ord og gjerninger, 
Og gjennom våre unnlatelser. 
Tilgi oss våre synder. 
Rens oss ved din Ånd 
Og reis oss opp til nytt liv i Jesus Kristus. Amen. 
 
Bare hos Gud skal jeg være stille, 
fra ham kommer mitt håp. 
Bare han er min klippe og min frelse og mitt vern, 
jeg skal ikke vakle. 
Hos Gud er min frelse og min ære. 
Min mektige klippe, min tilflukt er hos Gud. 
Sal 62,6-8 
 

 
 
Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe.  
Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg 
til vann der jeg finner hvile.  
Han gir meg nytt liv.  
Han fører meg på rettferdighets stier for sitt 
navns skyld.  
Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, 
frykter jeg ikke noe ondt.  
For du er med meg.  
Din kjepp og din stav, de trøster meg.  
Du dekker bord for meg like foran mine fiender.  
Du salver mitt hode med olje.  
Mitt beger renner over.  
Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine 
dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle 
tider. 
Salme 23 
 
Derfor bøyer jeg mine knær for Far, han som har 
gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. 
Må han som er så rik på herlighet, gi vårt indre 
menneske kraft og styrke ved sin Ånd.  
Må Kristus ved troen bo i våre hjerter og vi stå 
rotfestet og grunnfestet i kjærlighet.  
Må vi sammen med alle de hellige bli i stand til å 
fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, 
kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all 
kunnskap. Må vi bli fylt av hele Guds fylde!  
Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre 
uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, 
ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom 
alle slekter og evigheter! Amen. 
Etter Ef 3 


