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Kjærlighet fra Gud
springer like ut

som en kilde klar og ren.
I dens stille bunn,
i dens dype grunn

gjemmes livets edelsten.

Kjærlighet fra Gud
som en yndig brud

kommer smykket til oss ned.
Lukk kun opp din favn,

kom i Jesu navn,
himlen bringer den jo med.

Kjærlighet fra Gud
er det store bud,

er det eneste jeg vet.
Bli i kjærlighet,

og du har Guds fred,
for Gud selv er kjærlighet.

SOLOSANG:

En liten fuggel

Å leva, det er å elska det beste di sjel fekk nå;
Å leva, det er i arbeid mot rikare mål å trå.

Å leva, det er i livet å finna det største verd;
Å leva, det er å vinna til sanning i all si ferd.

Å leva, det er å leggja all urett og lygn i grav;
Å leva, det er som havet å spegla Guds himmel av.

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.

O bli hos meg! Nå er det aftentid,
og mørket stiger dvel, o Herre blid!

Når annen hjelp blir støv og duger ei,
du, hjelpeløses hjelper, bli hos meg!

Snart svinner livets dag, det kvelder fort,
og jordens lys alt mørkner og går bort,
forandrings skygge følger tro min vei

o du som ei forandres, bli hos meg!

O la meg se ditt kors i dødens gys,
driv mørket bort og vær meg livets lys!
Da skinner morgenrøden på min vei.

I liv og død, o Herre, bli hos meg!

SOLOSANG:

Trondheimsnatt


