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Palmeprosesjonen 
Procession of the Palms 

 

Klokkeringing  Bell ringing 

Tre klokkeslag  

Inntog med palmer Entrance of the Palms 

Prosesjonen med korset og palmene er samlet utenfor kirkedørene. 

Liturgen banker tre ganger på vestfrontportalen mens kor og menighet 

synger inngangssalmen i veksel – Norsk Salmebok 903. 

Liturg Lukk dere opp, porter! Lukk dere opp, hjerter!  

For ærens konge kommer inn! 

Alle reiser seg   Please stand 

Kor og menighet synger i veksel 

Koret Hosianna, Davids sønn! Velsignet være han som kommer, i 

Herrens navn. Hosianna i det høye. 

Alle Hosianna, Davids sønn! Velsignet være han som 

kommer, i Herrens navn. Hosianna i det høye. 

Liturgen banker på vestfrontportalen. 

Koret Løft hodet, dere porter, ja, løft dere, eldgamle dører, så 

ærens konge kan dra inn. Hvem er denne ærens konge? 

Herren, sterk og mektig, Herren mektig i strid. 

Alle Hosianna, Davids sønn! Velsignet være han som 
kommer, i Herrens navn. Hosianna i det høye. 

Liturgen banker på vestfrontportalen. 
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Koret Løft hodet, dere porter, ja, løft dere, eldgamle dører, så 

ærens konge kan dra inn. Hvem er denne ærens konge? 

Herren Sebaot, han er ærens konge. 

Alle Hosianna, Davids sønn! Velsignet være han som 

kommer, i Herrens navn. Hosianna i det høye. 

Vestfrontportalen åpnes og palmeprosesjonen kommer inn. 

Koret Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd nå og 

alltid og i all evighet. Amen.  

Alle Hosianna, Davids sønn! Velsignet være han som 
kommer, i Herrens navn. Hosianna i det høye. 

Palmeinntogets evangelium The Gospel of the Palms 

Liturg Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren 

Jesus Kristus.  

 

Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage og Betania 

ved Oljeberget, sendte Jesus to av disiplene av sted og sa til 

dem: «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! Straks dere 

kommer inn i den, skal dere finne en eselfole som står 

bundet, og som det ennå ikke har sittet noe menneske på. 

Løs den og før den hit!»  Så førte de folen til Jesus og la 

kappene sine på den, og han satte seg opp. Mange bredte 

ut kappene sine på veien, andre dekket den med grønne 

kvister som de hadde skåret på markene omkring. Både de 

som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte: « Hosianna! 

Velsignet er han som kommer i Herrens navn!  Velsignet er 

vår far Davids rike som kommer! Hosianna i det høyeste!» 

  



4 

 

Bønn Prayer 

Liturg La oss be.  

Gud, vi går inn i ditt hellige hus 

og følger Jesus som ble hyllet av folket. 

La vår lovprisning med disse palmegrener  

åpne våre hjerter for din seier i ydmykhet, 

og hjelpe oss å vandre i din fred.  

Gud, vi ber. 

Alle  Amen. 

Prosesjonssalme  Processional hymn 

Prosesjonen med alle palmene går gjennom kirkerommet fram til 

alteret. 

 

 

2 Folk har kommet fra øst og fra vest, 

her er glede og jubel og fest.  

Hosianna, hosianna, Davids sønn! 

 

3 Se, en konge drar inn til oss her, 

veien pyntes med grener og klær.  

Hosianna, hosianna, Davids sønn! 
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4 Folket ventet seg rikdom og makt, 

glemte alle de ord han har sagt. 

Hosianna, hosianna, Davids sønn! 

 

5 Ingen så hvilken Herre han var,  

han har vist oss at Gud er vår far. 

Hosianna, hosianna, Davids sønn! 

 

6 Guds Messias er kommet til jord, 

han vil være vår venn og vår bror. 

Hosianna, hosianna, Davids sønn! 

 

Dagens bønn  The Collect 

 

Liturg  La oss alle be.  

Jesus Kristus, ydmyke konge, 

du kom til oss, fornedret og fattig. 

Vi ber deg: 

Forson oss med Gud og med hverandre. 

Lær oss å gi avkall på vårt eget og følge deg, 

du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder, 

én sann Gud fra evighet til evighet. 

  

Alle Amen. 
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Ordets liturgi 
The Liturgy of the Word 

Første lesning  Reading 

 

Salme  Hymn 

 

1 Da Herren kom til denne jord,  

i smerte født som alles bror,  

fikk han en flyktnings tunge kår.  

Han hvisker: «Følg meg hvor jeg går.» 

 

2 Som en av oss kom Herren hit.  

Som snekker delte han vårt slit.  

Han kjente glede, han fikk sår. 

Han hvisker: «Følg meg hvor jeg går.» 

 

3 Vår Frelser gikk på våre torg. 

Der så han byens nød og sorg, 

de blikk, den hån en utstøtt får. 

Han hvisker: «Følg meg hvor jeg går.» 

 

4 De minste tok Guds ord imot, 

i dem slo ordets såkorn rot. 

Han ropte ut et nådens år. 

Han hvisker: «Følg meg hvor jeg går.» 

 

5 Her fant Guds Sønn sitt hvilested.  

Han fikk en plass på korsets tre  

som livets brød der døden rår. 

Han hvisker: «Følg meg hvor jeg går.» 
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6 Vår Herre Krist er hos oss nå.  

Han bor i sine minste små, 

en ordløs bønn fra åpne sår. 

Han hvisker: «Følg meg hvor jeg går!» 

T  1987 Graham Maule, 1987 John Bell 

O  2000 Hans-Olav Mørk 

M  Engelsk folketone 

Andre lesning  Reading 

 

Evangelium  The Gospel 

Alle står   Please stand 

Evangeliet bæres fra alteret i prosesjon, og kor og menighet synger 

evangelieomkvedet.  

 

Alle 

 

 

 

Koret synger evangeliet fra Knut Anders Vestads Matteuspasjon. 

Etter lesningen gjentar alle evangelieomkvedet. 

 

Preken  Sermon 
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Trosbekjennelse  The Creed 

Alle står   Please stand 

Liturg La oss bekjenne vår hellige tro.  

 

Alle 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.  
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Forbønn  Prayers of Intercession 

Vi ber med fastetidens litani for kirken, verden og våre medmennesker.  

 

 

Alle  
 

 

 

 

 

 

 

Liturg Gud, vår far i himmelen, 

 

 

Alle 

Liturg Herre Jesus, verdens Frelser, 

Alle miskunne deg over oss. 
Liturg Hellig Ånd, vår trøster, 

Alle miskunne deg over oss. 
Liturg Fra alle synder, 

 

 
Alle  
Liturg fra alt det som ondt er,  

Alle fri oss, kjære Herre Gud. 
Liturg Fra en ond og brå død, 

Alle fri oss, kjære Herre Gud. 
Liturg Fra den evige død, 

Alle fri oss, kjære Herre Gud. 
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Liturg For Kristi hellige fødsels skyld, 

 
 

Alle  

Liturg For hans kors og hans død, 

Alle fri oss, kjære Herre Gud. 
Liturg For hans seierrike oppstandelse og himmelfart, 

 

 

Alle hjelp oss, kjære Herre Gud. 
Liturg I vår siste time, 

Alle hjelp oss, kjære Herre Gud. 
Liturg På den ytterste dommedag, 

Alle hjelp oss, kjære Herre Gud. 
Liturg Styr og led din hellige kristne kirke. 

 

Alle Hør oss, kjære Herre Gud. 
 

Liturg  Bevar oss fra vrang lære og død tro. 

Alle Hør oss, kjære Herre Gud. 
Liturg Styrk vår menighet med din Ånd og kraft. 

Alle Hør oss, kjære Herre Gud. 
Liturg Gi fred og samhold i alle land. 

Alle Hør oss, kjære Herre Gud. 
Liturg Vern vårt folk og vår konge. 

Alle Hør oss, kjære Herre Gud. 
Liturg Kom dem til hjelp som er i nød og fare. 

Alle Hør oss, kjære Herre Gud. 
Liturg Miskunn deg over alle mennesker. 

Alle Hør oss, kjære Herre Gud. 
Liturg Jesus Kristus, Guds sønn.  
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Alle  

 

Liturg Å du Guds lam, som bærer verdens synder, 

 

 

Alle  
 

Liturg Å du Guds lam, som bærer verdens synder, 

 

 

Alle  

 

Liturg Å du Guds lam, som bærer verdens synder, 

 

 

 

Alle  

 
 

 

Etter litaniet kan det følge dagsaktuelle bønner og kort stillhet,  

før forbønnen avsluttes med fastekollekten. 

Liturg Vi takker deg, Gud, vår Far,  

du som har gitt oss din enbårne Sønn, Jesus Kristus,  

for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, 

men ha evig liv.  

Vi takker deg, Jesus Kristus,  

du som har båret våre synder på ditt hellige legeme og 

slettet ut vår skyld med ditt blod.  

Vi takker deg, Hellige Ånd,  

du som gir oss denne tro i våre hjerter  

at Jesus Kristus er vår eneste redning og frelse.  
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Gud, gi oss din nåde, så vi fullt og fast tror at alle våre 

synder er tilgitt for Jesu Kristi lidelse og døds skyld.  

Styrk oss ved din hellige Ånd,  

så vi daglig motstår synd og fristelser  

og alltid holder oss nær til Jesus,  

inntil vi ser ham ansikt til ansikt.  

Vi ber i Jesu Kristi navn.  

Alle Amen.  

Nattverdens liturgi 
The Liturgy of the Eucharist  

Forberedelse av måltidet  Preparation of 

Offertoriesalme the Table 

 

1 Vi bærer mange med oss 

i dag når vi går frem. 

Hva Kristus gav og gir oss, 

er også gitt for dem. 

Du dekker bord for alle, 

her er de døptes hjem, 

vi bærer mange med oss, 

o Gud, vi ber for dem. 

 

2 Vi ber for dem vi savner 

mens vi er samlet her, 

for dem som går i uro 

i tvilens vind og vær, 

for dem som vi har såret 

og drevet bort fra deg, 

for dem som høster smerte 

av våre ja og nei. 
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3 Vi ber deg for de mange 

som kjenner andres dom, 

for dem som vi har sviktet 

og ikke brydd oss om. 

Vi ber deg, Gud, om nåde, 

vi ber i manges sted: 

Gi at vi bringer med oss 

velsignelse og fred. 

T  1977 Svein Ellingsen 

M  1977 Bedrich Janaček 

Brød og vin bæres fram, alteret dekkes og  

menighetens takkoffer samles inn. Du kan også gi med vipps. 

Vippsnummeret står nederst på salmetavlene. 

Liturg  Velsignet er du, Gud. Din er jorden og alt som fyller den. 

Av ditt eget gir vi deg tilbake. Foren din kirke av alle 

folkeslag og tungemål. Likesom kornet er blitt ett i brødet 

og druene i vinen, så gjør oss til ett med hverandre og med 

Herren Jesus Kristus. Ta imot oss og våre gaver i Jesu navn.  

Alle  Amen.  
 

Takksigelse og bønn  The Eucharistic Prayer 

Alle står   Please stand 

Liturg Herren være med dere!  

 
 

 

Alle   
  

Liturg Løft deres hjerter. 
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Alle   
 

Liturg La oss takke Herren vår Gud.  
 

 
 
Alle    

 

Liturgen ber prefasjonsbønnen og alle stemmer i lovprisningen i 

Sanctus – Hellig, hellig: 

 
 

Alle  
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Liturgen ber nattverdbønnen med innstiftelsesordene  

og menigheten stemmer i med troens mysterium: 

Liturg Stort er troens mysterium.  

 
Alle Kristus døde.  

Kristus stod opp.  

Kristus skal komme igjen.  

Ham være ære for kjærligheten  

som er sterkere enn døden.  

Liturgen avslutter nattverdbønnen og alle stemmer i Herrens bønn: 

Herrens bønn The Lord’s Prayer 

 

 

Alle 
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Fredshilsen  The Peace 

 

Liturg Guds fred være med dere.  

 

Alle Guds fred være med deg.  

Menigheten hilser hverandre og sier «Guds fred».  

Brødsbrytelse  Breaking of the Bread 

 

Liturg Brødet som vi bryter, gir oss del i Kristi kropp.  

Fordi det er ett brød, er vi alle én kropp.  
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Agnus dei 

 

 

 

Alle  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Utdeling Giving of Communion 

Under utdelingen synger koret fra Knut Anders Vestads 

Matteuspasjon. 

Etter utdelingen hilser liturgen menigheten og alteret ryddes.   
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Takkebønn Prayer after Communion 

 

Liturg La oss takke og be.  

 Vi takker deg, visdommens Gud,  

for ditt måltids dype hemmelighet:  

Brødet vi har brutt, er ett.  

Din Sønn har gitt sitt liv for én verden og én menneskehet.  

Vi ber deg:  

Hjelp oss å høre det ropet du har hørt,  

å se den nøden du har sett,  

og å elske vår neste som oss selv.  

Alle Amen. 

 

Sendelse  
The Dismissal 

Velsignelse  The Blessing 

 

Liturg Herren være med dere! 

 
 
 
 

Alle   
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Hovedliturgen lyser velsignelsen på sørsamisk og norsk.  

Den enkelte kan gjøre korsets tegn etter velsignelsen og alle svarer 

 

 

Alle  

 

Bønneslag med klokkene Prayer bells 

 

Utsendelse 

 

Utgangssalme  Closing hymn 

Alle står   Please stand 

1 Se, vi går opp til Jerusalem 

i hellige fastetider 

og ser hvordan Jesus, Guds egen Sønn, 

i stedet for syndere lider. 

 

2 Se, vi går opp til Jerusalem. 

Hvem deler vår Herres smerte? 

Hvem våker med Jesus i verdens natt 

og bærer hans sorg i sitt hjerte? 

 

3 Se, vi går opp til Jerusalem, 

til Frelserens kors og pine, 

til Lammet som ofres for verdens skyld, 

for syndene dine og mine. 
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4 Se, vi går opp til Jerusalem, 

til byen med glans og ære, 

for Frelseren sa oss at der han er, 

skal vi ved hans nåde få være. 

T Paul Nilsson 1898, 1906  

O Eyvind Skeie 1980 

M Hos Anders Arrebo 1627/Svenska Koralpsalmboken 1697 

 

Medvirkende 

 

Hovedliturg:  Andreas Hilmo Grandy-Teig 

Klokker:   Marte Steinholt 

Tekstlesere:   Jan Erik Kofoed, Aase Laila Andersen 

Orgel:    Petra Bjørkhaug 

Korgruppe:   fra Nidaros domkor 

Dirigent:  Domkantor Karen Haugom Olsen 
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