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 17. januar

3. søndag i åpenbaringstiden

KVINNEN VED brØNNEN
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
Gud, vår skaper, du som byr oss å drikke av livets kilde, vi ber deg: Gjør oss tørste etter
det du vil gi oss, så vi tilber deg i ånd og sannhet ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre,
som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.

Evangelium JOH 4,4-26
Det står skrevet i evangeliet etter Johannes:
Jesus måtte reise gjennom Samaria, og der kom han til en by som het Sykar, like ved det
jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobskilden. Jesus var sliten etter vandringen,
og han satte seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette time.
Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne: «La meg
få drikke.» Disiplene hans var nå gått inn i byen for å kjøpe mat. Hun sier: «Hvordan kan
du som er jøde, be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke?» For jødene omgås ikke
samaritanene. Jesus svarte: «Om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det er som ber
deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann.» «Herre», sa
kvinnen, «du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor får du da det
levende vannet fra? Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob? Han ga oss brønnen, og
både han selv, sønnene hans og buskapen drakk av den.» Jesus svarte: «Den som drikker
av dette vannet, blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri
mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir
evig liv.» Kvinnen sier til ham: «Herre, gi meg dette vannet så jeg ikke blir tørst igjen og

slipper å gå hit og hente opp vann.»
Da sa Jesus til henne: «Gå og hent mannen din og kom så hit.» «Jeg har ingen
mann», svarte kvinnen. «Du har rett når du sier at du ikke har noen mann», sa Jesus.
«For du har hatt fem menn, og han du nå har, er ikke din mann. Det du sier, er
sant.» «Herre, jeg ser at du er en profet», sa kvinnen. «Våre fedre tilba Gud på dette
fjellet, men dere sier at Jerusalem er stedet der en skal tilbe.» Jesus sier til henne: «Tro
meg, kvinne, den time kommer da det verken er på dette fjellet eller i Jerusalem dere
skal tilbe Far. Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen
kommer fra jødene. Men den time kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe
Far i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil Far ha. Gud er ånd, og den som tilber ham,
må tilbe i ånd og sannhet.» «Jeg vet at Messias kommer», sier kvinnen – Messias er det
samme som Kristus – «og når han kommer, skal han fortelle oss alt.» Jesus sier til henne:
«Det er jeg, jeg som snakker med deg.»
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

Evige Gud! Takk for at du alltid vil møte oss med kjærlighet. Vi ber deg: Vær hos alle
som er frykter menneskers ord og tanker, og som er redde for hva dagene vil bringe.
Lær oss å møte hverandre med omsorg og tillit. Vi ber i Jesu navn.

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.

