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Inngangsmusikk

Solosang
I natt jag drömde något som (Cornelis Vreeswijk / Fred Åkerström)

Inngangsord og bønn

Det er makt i de foldede hender. I seg selv er de svake og små.
Men mot allmaktens Gud du dem vender, han har lovet at svar skal du få.

Omkved
Det er svar underveis, engler kommer med bud. Om det drøyer, det fram dog skal nå.
For det lovet jo løftenes trofaste Gud: Kall på meg, og du hjelpen skal få!

Du som ber for ditt barn, dine kjære, er i forbønn fra år og til år,
om du tålmodets lekse må lære, himlens bønnesvar engang du får.

Det er makt i de foldede hender når i Frelserens navn du får be.
Og engang når du livsløpet ender, hvert et bønnesvar klart skal du se.

Minneord

Solosang
Har en drøm (Jørn Hoel)

Skriftlesning

Hjemme i himlen skal ingen mer gråte. Herren skal selv tørke tårene av.
Hjemme i himlen skal ingen mer sørge. Ingen skal dø eller legges i grav.

Omkved
Tenk for en jubel, ja, tenk for en jubel når alle frelste er berget i havn!
Tenk for en jubel, ja, tenk for en jubel! Lovsangens kilde er Frelserens navn.

Hjemme i himlen er smertene borte. Ingen skal lide og pines som her.
Hjemme i himlen skal ingen mer klage. Fullkommen glede skal fylle oss der.

Hjemme i himlen skal lovsangen tone mektig som havet når bølgene slår.
Hjemme i himlen blir alle ting nye. Rene som Jesus om tronen vi står.

Lammet er verdig, ja, Lammet er verdig. Han som ble slaktet og kjøpte oss fri!
Ære og takk skal vi gi til vår Frelser. Målet er vunnet, og der skal vi bli.

Tale, bønn og Herrens bønn
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.

Jordpåkastelse og velsignelse

Deilig er jorden, prektig er Guds himmel,
skjønn er sjelenes pilgrimsgang! Gjennom de fagre
riker på jorden går vi til paradis med sang.

Tider skal komme, tider skal henrulle,
slekt skal følge slekters gang; aldri forstummer
tonen fra himlen i sjelens glade pilgrimssang.

Englene sang den først for markens hyrder;
skjønt fra sjel til sjel det lød: Fred over jorden,
menneske, fryd deg! Oss er en evig Frelser født!
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