Hold din gudstjeneste hjemme!
Så lenge vi ikke kan samles til gudstjeneste i kirkene våre,
kan vi holde en andaktsstund hjemme og feire gudstjeneste på den måten.
Begynn med å tenne et lys – gjerne til vanlig gudstjenestetid.

Søndag 11. april

2. søndag i påsketiden
JESUS OG PETER
Innledning
I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen.

Syndsbekjennelse
Gud, vær meg nådig! Tilgi meg alle mine synder.
Skap i meg et rent hjerte ved din hellige Ånd.

Dagens bønn
Oppstandne Frelser, Jesus Kristus, du som rekker hendene mot oss når vi tviler, vi ber
deg: Gi oss tro når vi ikke forstår, så vi kan leve i lyset av din oppstandelse og tilgi vårt
eget og andres svik, du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud
fra evighet til evighet. Amen.

Evangelium JOH 21,15-19
Det står skrevet i evangeliet etter Johannes:
Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter: «Simon, sønn av Johannes,
elsker du meg mer enn disse?» Han svarte: «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus
sier til ham: «Fø lammene mine!» Igjen, for annen gang, sier han: «Simon, sønn av
Johannes, elsker du meg?» «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær», svarte Peter. Jesus
sier: «Vær gjeter for sauene mine!» Så sier han for tredje gang: «Simon, sønn av
Johannes, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om
han hadde ham kjær, og han sa: «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier
til ham: «Fø sauene mine! Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Da du var ung, bandt du beltet
om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut hendene
dine, og en annen skal binde beltet om deg og føre deg dit du ikke vil.» Dette sa han for å
gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Da han hadde sagt dette, sa han til
Peter: «Følg meg!»
Slik lyder det hellige evangelium.
Lytt gjerne til en videoandakt på facebook.com/kirkeniaveroy, instagram.com/kirkenaiveroy eller på
vår YouTube-kanal.

Trosbekjennelse
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,
én hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.

Forbønn
Livets Gud, vi takker for at du skaper noe nytt der livet trues av død og svik og smerte.
Gi oss tro og håp, og gjør kjærligheten levende blant oss. Hjelp oss å trøste hverandre.
Gi styrke til alle som kjemper mot sykdom, sorg og nød, og kom med visdom til alle med
makt og myndighet. Vi ber for ensomme og redde, og for alle som er på flukt. Gi oss å se
våre egne liv og menneskene rundt oss med ditt blikk. Gud, vi ber.

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.

Velsignelse
Velsign oss, Gud Fader.
Velsign oss, Guds Sønn.
Velsign oss, Guds hellige Ånd. Amen.

