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«Bønneuken for kristen enhet har etter tradisjonen blitt holdt 18.-25. januar på 

den nordlige halvkule. Arbeidet for kristen enhet er imidlertid ikke avgrenset til 

en uke hvert år.  

Minnesota Council of Churches valgte tema og forberede tekstutkast for 

Bønneuken 2023. De valgte temaet «Lær å gjøre godt! Søk det som er rett, hjelp 

den undertrykte, vær forsvarer for farløse, før enkers sak!» (Jes 1, 17).  

Medlemmene av Minnesota-arbeidsgruppen håper at deres personlige erfaringer 

med rasisme og devaluering av deres menneskeverd vil være bevis på den 

inhumane behandling Guds barn gir hverandre. Det er også deres dype lengsel at 

de som kristne kan legemliggjøre den enheten Gud gir oss i gave, og dermed sette 

søkelyset på og fjerne alt som forhindrer oss i å forstå og erfare det faktum at vi 

alle tilhører Kristus.» 

 

 

25.01.2023 kl. 18.00  

St. Josef kirke 
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Ordning for økumenisk gudstjeneste 

  

L  Leder     Pastor Tor Jakob Bjørndal, Vår Frelsers kirken 

T  Tekstleser  se i teksten 

F   Forsamling 

  

Preludium  

Velkomstord 

Inngangsord 

Brødre og søstre, vi er samlet her i Faderens, Sønnens og Den hellige Ånds navn. 

Gjennom dåpens vann ble vi innlemmet i Kristi kropp, men ved våre synder har vi 

påført hverandre smerte og traumer. 

Vi har ikke lykkes i å gjøre det gode. 

Vi har ikke kjempet for rettferdighet i møte med undertrykkelse, ei heller adlydet 

Guds bud om å ta vare på enker og farløse. (Jes 1,17). 

Når vi i dag samles, la oss ta et ærlig blikk på våre handlinger og mangel på 

handling, slik at vi kan lære å gjøre det gode og kjempe for det som er rett. 

Vi trenger Guds nåde for å overvinne vår splid og for å rive ned systemene og 

strukturene som har bidratt til å splitte våre fellesskap. 

Vi kommer sammen idag for å be om at vår kristne enhet skal styrkes. Vi ber om 

«åpne hjerter, slik at vi frimodig søker rikdommen som ligger i inkludering, og 

skattene som finnes i mangfoldet blant oss. Vi ber i tro."1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Dr Martin Luther King Jr. 
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Salme 

«Du som veien er og livet» t Christian Richardt 1885, m Ludvig M. Lindeman 1871  

553 Salmer og Sanger på veien hjem, 818 Norske Salme bok,  340 Lov Herren 

 

2. Hjelp oss på de trange stier, / støtt oss i de bratte lier, / sval oss under dagens 

brann! / Vokt oss på de glatte stene, / trøst oss, skal vi vandre ene, / du som allting 

vil og kan! 

3. Gi at deg vi følger efter, / styrk de små, de svake krefter, / bøy vår vilje, smelt 

vår tross! / La ditt navn i hjertet brennes, / så ved deg vi her må kjennes, / og du 

hist må kjenne oss! 

 

Syndsbekjennelse 

Syndsbekjennelse ved lesning av  Jesaja 1,12-18  

L  Vi inviteres til å bekjenne våre synder med ordene til profeten Jesaja. 

St. Josef menighet T 1   Når dere kommer for å vise dere for mitt ansikt,  

hvem krever da slikt av dere?  

Dere tråkker ned forgårdene mine.  

Kom ikke lenger med unyttige gaver!  

Jeg avskyr offerrøyken. (v.12-13a) 

F Tilgi oss Herre, når vi uten ydmykhet kommer for å tilbe deg. 

 

Stillhet 
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Vår Frelsers kirke  T 2   Nymåne og sabbat, kunngjøring av høytider  

– jeg tåler ikke falskhet og fest.  

 Jeg hater nymånedagene og festene deres. 

De er en byrde jeg er trett av å bære. (v. 13b-14) 

F   Vi ber om tilgivelse for kirkene som har deltatt i kolonialismens 

ondskap verden over. 

Stillhet  

Adventistkirken T 3   Når dere løfter hendene, 

  lukker jeg øynene for dere. 

Hvor mye dere enn ber, 

hører jeg ikke. 

Hendene deres er fulle av blod. (v.15) 

F   Vi ber om tilgivelse for våre synder, for urettferdigheten og 

undertrykkelsen som ødelegger den mangfoldige harmonien i ditt 

skaperverk.     

Stillhet  

Frelsesarméen T 4   Vask dere, gjør dere rene!  

Få de onde gjerningene bort fra mine øyne,  

hold opp med å gjøre ondt, lær å gjøre godt! 

Søk det som er rett, hjelp den undertrykte, 

Vær forsvarer for farløse, før enkers sak! (v. 16-17) 

F   Slik vi har blitt vasket rene i dåpens levende vann, tilgi oss på ny og 

forson oss med hverandre og skaperverket. 

Stillhet  

Kirkens Bymisjon T 5    Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren. 

               Om syndene deres er som purpur, 

               skal de bli hvite som snø, 

               om de er røde som skarlagen, 

               skal de bli hvite som ull. (v.18) 

  

L  Må Gud i sin miskunn fri dere fra deres synder, så dere kan gjøre rett, 

vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med deres Gud. 

Stillhet  
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L    Den allmektige Gud hører vår bønn, ser i nåde til oss og tilgir oss våre 

synder.    

F    Gud være takk!  

Bønn  

L  Allmektige Gud, våre hjerter og våre kropper takker for denne 

muligheten til å bekjenne våre synder – vår urettferdighet og splid – for 

deg.     

Sammen kommer vi frem for ditt åsyn, en hellig familie, forent i det vakre 

mangfoldet i ditt skaperverk. Noen av oss tilhører urfolk, noen av oss er 

etterkommere av slaver, noen av oss er etterkommere av slavedrivere, 

noen av oss er migranter, andre er flyktninger, men alle er vi en del av 

Kristi kropp. 

Vi priser deg, Herre, at ved dåpens levende vann ble våre synder, røde 

som skarlagen, vasket vekk, og vi fikk legedom i det vi ble en del av det 

elskede felleskapet, Guds familie. Vi gir deg vår takk og pris, Herre Gud! 

Sammen på denne reisen feirer vi med våre hjerter og øyne vid åpne, for 

å vokse i forståelse og den hellige visdom som deles av alle mennesker. 

Hjelp oss å omfavne enheten med hverandre. Og minn oss om at vi ved 

Den hellige Ånd tilhører én familie, midt i ditt skaperverk.    

F  Amen  

Salme  

“Kjærlighet fra Gud» T: Jens Nicolai Ludvig Schjørring 1854   M: H.S. Thompson ca 1840 

89 Salmer og Sanger på veien hjem, 669 Norske Salme bok, 794 Lov Herren 
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2. 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! 

 

3. Kjærlighet fra Gud / er det store bud, / er det eneste jeg vet. / Bli i kjærlighet, / 

og du har Guds fred, / ti Gud selv er kjærlighet! 

 

Første tekstlesning       St Josef menighet 

Efeserne 2,13-22   

Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av 

Kristi blod. 

    14 For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som 

skilte, fiendskapet. Ved sin kropp 15 har han opphevet loven med dens bud og 

forskrifter. Slik stiftet han fred da han av de to skapte ett nytt menneske i seg. 16 I 

én kropp forsonte han dem begge med Gud da han døde på korset og slik drepte 

fiendskapet. 17 Han kom og forkynte det gode budskapet om fred både for dere 

som var langt borte, og for dem som var nær. 18 Gjennom ham har både vi og 

dere adgang til Far i én Ånd. 19 Derfor er dere ikke lenger fremmede og 

utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. 20 Dere er 

bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som 

hjørnesteinen. 21 Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig 

tempel i Herren, 22 og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden. 

Salme 42 i veksellesning        Tekstleser Gatediakon Lars Breivik Hellerdal 

T    Som hjorten lengter etter bekker med vann, 

  lengter min sjel etter deg, min Gud.  

  Min sjel tørster etter Gud,  

  etter den levende Gud. 

          Når skal jeg få komme fram for Guds ansikt?  

 

F   Jeg vil vente på Gud! Enda en gang skal jeg prise ham. 

T     Tårer er mitt brød dag og natt. 

  Hele dagen spør de meg:  

  «Hvor er din Gud?»  

  Dette minnes jeg, 

  min lengsel veller fram:  

  Til Guds hus vandret jeg i festskaren 

  med jubelrop og lovsang 

  – en pilegrimsskare i fest.  
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F    Jeg vil vente på Gud! Enda en gang skal jeg prise ham.  

T    Hvorfor er du tynget av sorg, min sjel, 

  hvorfor er du urolig?  

  Jeg vil vente på Gud!  

  Enda en gang skal jeg prise ham,  

  min frelser og min Gud.  

  Jeg er tynget av sorg,  

    

F    Jeg vil vente på Gud! Enda en gang skal jeg prise ham.  

T  Herren sender sin godhet om dagen, 

sangen hans er hos meg om natten,  

en bønn til mitt livs Gud.  

Jeg sier til Gud, min klippe: 

           «Hvorfor har du glemt meg, 

           hvorfor må jeg gå og sørge 

           mens fienden plager meg?»   

 

F    Jeg vil vente på Gud! Enda en gang skal jeg prise ham.  

T  Fiendens hån går gjennom marg og bein. 

           Hele dagen sier de: «Hvor er din Gud?» 

Hvorfor er du tynget av sorg, min sjel, 

           hvorfor er du urolig? 

 

F    Jeg vil vente på Gud! Enda en gang skal jeg prise ham.  

  

Andre tekstlesning      Frelsesarméen 

Matteus 25,31-40   

 
31 Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, 

da skal han sitte på sin trone i herlighet, 32 og alle folkeslag skal samles foran 

ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra 

geitene, 33 og stille sauene på sin høyre side og geitene på sin venstre. 

    34 Så skal kongen si til dem på sin høyre side: ‘Kom hit, dere som er velsignet 

av min Far, og ta i arv det riket som er gjort i stand for dere fra verdens 

grunnvoll ble lagt. 35 For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og 

dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; 36 jeg var naken, og 
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dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere 

besøkte meg.’ 37 Da skal de rettferdige svare: ‘Herre, når så vi deg sulten og ga 

deg mat, eller tørst og ga deg drikke? 38 Når så vi deg fremmed og tok imot deg, 

eller naken og kledde deg? 39 Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til 

deg?’ 40 Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot 

én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’ 

 

Preken ved Pastor Lars Dorland, Syvendedags Adventistkirken 

 

Kollekten går til Frelsesarméen i Haugesund 
 

Salme 
«Ingen vinner frem til den evige ro» 

t: Lars Linderot 1798    m: Folketone fra Hallingdal    Oversettelse: Gustav Jensen 1914 

519 Salmer og Sanger på veien hjem, 108 Norske Salme bok, 437 Lov Herren 

 

2. Meget vil deg hindre, min sjel stå imot, / strid mot din salighets fiende! / 

Frem igjennom alt som vil stanse din fot, / la ikke verden deg blinde! / Intet 

vil deg gavne verdens hele prakt / dersom den får sjelen fanget i sin makt. / 

Hør hva han sier som døde for deg: / Kjemp i Guds kraft for din krone! 
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3 Jesus i ditt hjerte er alle ting verd, / selv er han himmeriks rike; / derfor gjør 

med Jesus din daglige ferd, / trang er den veien, men like! / Treng deg til hans 

hjerte inn med all din makt, / få av nådens hånd din rene bryllupsdrakt! / Hør hva 

han sier: Bruk tålmod, o sjel, / så skal du himmerik vinne. 

 

Forbønn 

L  I tro og tillit kommer vi fram for Gud som er Far, Sønn og Hellig Ånd: 

 

Gud vår skaper, vi lever idag med konsekvensene av handlinger som har 

gjort livet uholdbart for noen og gitt overflod til andre. Lær oss å forvalte 

ressursene du har gitt oss, til beste for alle og i respekt for skaperverket. Det 

roper med samstemte sukk og stønn til deg. 

F  Lær oss og vis oss veien vi skal gå. 

L  Nådige Gud, hjelp oss å gjenopprette den skade vi har påført hverandre og 

splittelsen vi har skapt i ditt folk. Slik Jesus Kristus pustet Den hellige Ånd 

på disiplene da han blåste liv i det nye Gudsrikets fellesskap, send din nåde 

for å helbrede vår splittelse, og gi oss den enheten Jesus ba om.  

F  Lær oss og vis oss veien vi skal gå. 

L  Kristus, veien, sannheten og livet, du viste hva rettferdighet er i din tjeneste 

på jorden ved alt det gode du gjorde. Du brøt ned murene som skiller oss og 

fordommene som holder oss fanget. Åpne våre hjerter og sinn, så vi kan 

erkjenne at, selv om vi er mange, er vi ett i deg. 

F  Lær oss og vis oss veien vi skal gå.  

L  Hellige Ånd, du skaper stadig jorden på ny. Fjellenes topper, tordenskrallet 

over himmelen, rytmen i vassdragene, de taler til oss -   

F    Fordi vi hører sammen.   

L   Stjernenes svake skimmer, morgenbrisens duft, blomstenes duggdråper, de 

taler til oss -  

F  Fordi vi hører sammen.   

L  Stemmene til de fattige, de undertrykte og de marginaliserte 

taler til oss  

F  Fordi vi hører sammen.  

L   Men framfor alt, våre hjerter stiger til deg, for vi roper ut ‘Abba, Far’, når 

vi sier: 
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F: 

Fader vår, du som er i himmelen! 

Helliget vorde ditt navn; 

komme ditt rike; 

skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden; 

gi oss idag vårt daglige brød; 

og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere; 

og led oss ikke inn i fristelse; 

men fri oss fra det onde. 

For riket er ditt, og makten og æren i evighet. 

Amen 

 

 

Avslutningsbønn  

 

L  Evige Gud, se til hvert menneske som er samlet her i ditt navn og send dem 

dit du ønsker de skal dra. 

Ved din Hellige Ånd, oppmuntre dem til å fortsette å dele sine fortellinger, 

gjøre det gode og fremme rettferdighet, for ditt skaperverks skyld. 

Hold dem oppe, så de kan være ett, slik at verden kan tro at du har sent din 

enbårne sønn Jesus til liv for verden. 

 

   

Utsendelse og velsignelse 

L 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. 

 

F  Amen  
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Salme 

«Den dag du gav oss, er til ende» 

t: John Ellerton 1870    m: C.C. Scholefield 1874    Oversettelse: Johannes Smemo 1964 

553 Salmer og Sanger på veien hjem, 818 Norske Salme bok, 709 Lov Herren 

 

 

 

 

2   Takk at din kirke aldri sover! / Mens jorden ruller uten stans, / ditt folk i 

vekselsang deg lover / for nattens ro og dagens glans. 

3   Se, over land og hav og øyer / en dag går fram i ubrutt ring, / og folkene på 

rad seg bøyer / i takk for alltid nye ting. 

4   Den sol som vinker oss til hvile, / nå vigsler andres arbeidsdag, / og slik den 

stund for stund skal smile / til nye land og folkeslag. 

5   Vær lovet, Gud! Ditt herrevelde / skal dekke hver en plett på jord, / og vidt og 

fritt det skal få gjelde / at du, og bare du, er stor! 

 

Medvirkende: 

Pastor Lars Dorland, Syvendedags Adventistkirken  

Pastor Pawel Wiech, St. Josef menighet 

Pastor Tor Jakob Bjørndal, Vår Frelsers kirken 

Kaptein Hannes Bjarnason Frelsesarméen Haugesund 

Kaptein Birna Dis Vilbertsdottir Frelsesarméen Haugesund 

Gatediakon Lars Breivik Hellerdal, Kirkens Bymisjon 

Organisten: Stein Ivar Fossum 


