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I al sin glans nu stråler solen, DDS nr. 290
I al sin glans nu stråler solen,
livslyset over nåde-stolen,
nu kom vor pinselilje-tid,
nu har vi sommer skær og blid,
nu spår os mer end englerøst
i Jesu navn en gylden høst.
I sommernattens korte svale
slår højt fredskovens nattergale,
så alt, hvad Herren kalder sit,
må slumre sødt og vågne blidt,
må drømme sødt om Paradis
og vågne til vor Herres pris.
Det ånder himmelsk over støvet,
det vifter hjemligt gennem løvet,
det lufter lifligt under sky
fra Paradis, opladt på ny,
og yndig risler ved vor fod
i engen bæk af livets flod.
Det volder alt den Ånd, som daler,
det virker alt den Ånd, som taler,
ej af sig selv, men os til trøst
af kærlighed med sandheds røst,
i Ordets navn, som her blev kød
og fór til Himmels hvid og rød.
Opvågner, alle dybe toner,
til pris for menneskets forsoner!
Forsamles, alle tungemål,
i takkesangens offerskål!
Istemmer over Herrens bord
nu menighedens fulde kor!
I Jesu navn da tungen gløder
hos hedninger så vel som jøder;
i Jesus-navnets offerskål
hensmelter alle modersmål;
i Jesu navn udbryder da
det evige halleluja.
Vor Gud og Fader uden lige!
Da blomstrer rosen i dit rige,
som sole vi går op og ned
i din Enbårnes herlighed;
thi du for hjertet, vi gav dig,
gav os med ham dit Himmerig.
N.F.S. Grundtvig 1843 og 1853
Velkomst v. Camilla Westen, Missionskirken

Bøn v. Lone Møller-Hansen, Baptistkirken
Du vil altid elske mig
Du vil altid elske mig:
Om jeg er lille eller tyk eller tynd
Om jeg har fregner eller er lidt bleg
Om jeg kan hoppe, svømme og klatre
Så vil du altid elske mig
Du vil altid elske mig
Du vil altid elske mig
Du vil altid elske mig
Du vil altid elske mig
Når jeg vågner op
Og når jeg går i seng
Ved jeg at du elsker mig
Når jeg går i skole
Og når jeg kommer hjem
Ved jeg at du elsker mig
Når jeg gør det rigtig
Når jeg dummer mig
Ved jeg at du elsker mig
Ligegyldigt hvad
Ved jeg at du elsker mig
Illustreret bibelfortælling
Solvej Allen, Nexø Frikirke
O store Gud
O store Gud, når jeg dit værk beskuer,
naturens rigdom, herlighed og pragt,
og stjerners tal på himmelhvælvets buer
og alle ting, din stærke hånd har skabt.
Da bryder lovsang fra mit hjerte ud,
O store Gud! O store Gud!
Da bryder lovsang fra mit hjerte ud,
O store Gud! O store Gud!
Du planted selv et træ til korsets planke,
og tornekronens busk var skabt af dig;
fra evighed det var din store tanke,
at du på korset ville frelse mig.
Når tidens tåger engang er forsvundet,
og vi med skaren rundt om tronen står,
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vi priser dig for frelsen, vi har vundet,
vor lovsang aldrig nogen ende får.
Da bryder lovsang fra mit hjerte ud,
O store Gud! O store Gud!
Da bryder lovsang fra mit hjerte ud,
O store Gud! O store Gud!
Prædiken og bøn
David Allen, Nexø Frikirke

Faderens råd og den Helligånds dåd
sammen i Frelseren falde,
så af det hele, som Gud har skabt,
går kun fortabelsens æt fortabt!
N.F.S. Grundtvig 1837.
Nadver v. Michael Kaarby, Pinsekirken i Rønne
Man skal selv medbringe brød og saft/vin
Bøn v. Eva Welander, Frelsens Hær i Rønne

Du som går ud fra den levende Gud,
DDS nr. 291
Du, som går ud fra den levende Gud,
åndernes Ånd i det høje!
Menneskens køn mod Guds enbårne Søn
stridende står dig for øje,
men af din nåde, o, bliv dog her!
Natten er skummel, og den er nær.
Tunger af ild og dog prædiken mild
giv dem, du salver og sender!
Saligheds ord i apostlenes spor
vandre til jorderigs ender,
så ingen menneskefod har rørt
pletten, hvor ikke dets røst blev hørt!
Glæde og lys med dem komme til bys,
blomstre lad muld, hvor de træde!
Styrke og mod bringe svaghed på fod,
trøst finde alle, som græde!
Ved evangeliets milde røst
miskundhed vågne i hvert et bryst!
Skin over vang som en morgen med sang,
morgen i maj, når det grønnes!
Lifligheds magt gøre dorskhed opvakt,
så på Guds nåde der skønnes!
Tonerne dybe i gry og kvæld
røre selv hjertet så hårdt som fjeld!
Pinselig dåb til Guds herligheds håb
folkefærd alle genføde!
Tale og skrift om vor frelsers bedrift
blomstre som roserne røde!
Livstræet skyde af korsets rod!
Smage lad alle, vor drot er god!
Saligheds fryd for Genløserens dyd
times lad mennesker alle!

Velsignelse v. Bettina Pedersen, Metodistkirken
Afslutning v. Camilla Westen
Tag det inderste
Tag det inderste, det bitreste
Det jeg ikke selv kan gi'
Rens mit hjerte, fyld mig med din ånd
Tag det yderste, det sødeste
Det jeg gerne selv vil se
Rens mit hjerte, fyld mig med din ånd
Rens mit hjerte, fyld mig med din ånd
Hold mig tæt til dig
Lad mig ikke gå
Der er intet her, som du ik' må få
Jeg gi'r dig alt, det bitre og det søde
Du er hellig, du er god, du er nær
Du er hellig, du er god, du er her
Jeg er intet uden dig
Kom Jesus, fyld din Ånd i mig
Jeg er intet uden dig
Kom Jesus, fyld din Ånd i mig
Hold mig tæt til dig…
Jesu blod
Du som gav dit alt, du tog din krone af,
overgav din ret, tog min straf på dig
Du valgte korsets vej, min synd blev lagt på dig,
så jeg ku’ blive hel, fri og uden skam
Jeg gi’r mit liv til dig, min frelser,
jeg gi’r mit alt til dig, min Gud
Dit offer, Jesus, er blevet min frihed,
jeg er købt fri ved Jesu blod
Du gik fra gravens dyb, du blev løftet op,

Fælles frikirke

Pinsegudstjeneste 31. maj 2020 kl. 10.30

i Hareløkkerne overfor travbanen, Segenvej 41 i Almindingen
troner nu i himlen, i pragt og majestæt
Al magt er givet dig, og evighedens sang
handler kun om Jesus, kongen over alt
Jeg gi’r mit liv til dig, min frelser,
jeg gi’r mit alt til dig, min Gud
Dit offer, Jesus, er blevet min frihed,
jeg er købt fri ved Jesu blod
Når jeg skal møde dig, ved nådens trone stå,
fyldt med ærefrygt, se din herlighed
Bøje mine knæ, og synge englens sang:
Ære til det lam, jeg priser nu dit navn
Mit hjerte som bolig
Gør mit hjerte et hjem for Dig
Vær ikke blot en gæst hos mig
Så Dit lys skinner klart hver dag
At mit liv er Dig til behag
Jeg vil kende Dig mer og mer
Ikke nøjes med hvor jeg er
Kende mer til Din herlighed
At Dit nærvær det varer ved
Og jeg ved at Du elsker mig
For mig har Jesus banet vej
Du har givet mig håb og fred
Det er grundet i kærlighed
Evigt lovsangen bliver ved
Og jeg ved engle synger med
Hellig hellig hellig er Du almægtig Gud
Tag mit hjerte som bolig nu
Tak at jeg må kende Dig
Tak at Du kendes ved mig
Tak at jeg må vær Dit barn
Afhængig af min far
Hellig hellig hellig er Du
Hellig er Du Gud
Englene synger med

