Psalmin kertosäkeitä
Kaste
Tämän päivän on Herra tehnyt
Ps. 118:24. Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 852.





$$

$$

Tuomo Nikkola 2001

]

]

Tä - män

päi - vän
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i - loit - kaa
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] ]

Her - ra

]

]

rie - muit - kaa

TAI
Nyt kiittäkää! On Herra hyvä,
on armoliitto ikuinen.
(Virsi 199:1)

TAI
Suo kasteen armon uudistaa,
oi Herra, elämämme.
(Virsi 214:3)

TAI
Kasteessa armosi
lahjoitat lapsillemme,
[teet liiton kanssamme
sinulle elääksemme.]
(Virsi 255:3)

TAI
Ps. 96:1. Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 781.

Laulakaa Herralle uusi laulu.
Halleluja, halleluja.
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]

]

teh - nyt,

]

]

sii - tä!

Esimerkki kasteen kertosäkeen sijoittamisesta psalmiin:
– kertosäe

Iloitse, maa! Kohottakaa riemuhuuto Herralle!
Palvelkaa häntä iloiten,
tulkaa hänen eteensä riemuiten.
Tietäkää, että Herra on Jumala.
Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme,
hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.
– kertosäe

Tulkaa hänen porteilleen kiittäen,
hänen esipihoilleen ylistystä laulaen.
Kiittäkää häntä, ylistäkää hänen nimeään.
Hyvä on Herra!
Iäti kestää hänen armonsa,
hänen uskollisuutensa polvesta polveen.
– kertosäe

Kunnia Isälle ja Pojalle
ja Pyhälle Hengelle,
niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
– kertosäe

Konfirmaatio
Sinä, Herra, olet ilomme lähde
Ps. 89:17, 18. Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 853.
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Si - nä,

] ]

si - nun

i - lom - me

hy - vyy - te - si roh - kai - see

TAI
Yhdessä nyt laulakaamme
Jeesukselle kiitosta.
(Virsi 235:4)

TAI
Kiitos, Isä, että saan
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läh - de,

\

]

mei - tä.

kasvaa hoidossasi.
(Virsi 507:3)

TAI
Herra, kädelläsi, asua mä saan,
turvallisin käsi päällä maan.
(Virsi 517:1)

TAI
Ps. 84:6. Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 775.

Onnellisia ne,
jotka saavat voimansa sinusta.

Esimerkki konfirmaation kertosäkeen sijoittamisesta psalmiin:
– kertosäe

Nyt iloiten laulakaa Herralle,
kohottakaa hänelle riemuhuuto,
hän on meidän turvakalliomme.
Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää,
virittäkää hänelle riemuvirsi!
– kertosäe

Tulkaa, kumartukaa maahan,
polvistukaamme Herran, Luojamme, eteen.
Hän on meidän Jumalamme
ja me hänen laitumensa lampaat,
joita hänen kätensä kaitsee.
– kertosäe

Kunnia Isälle ja Pojalle
ja Pyhälle Hengelle,
niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
– kertosäe
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Avioliiton solmiminen
Sinä, Herra, olet turvani ja linnani
Ps. 91:2. Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 854.
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] ] ] ] ] ]

tur- va - ni ja lin - na - ni.

" ] ] ] ] ] ] ] ]
Ju - ma - la - ni,

\ 

si - nuun mi - nä

\

tur - vaan.

TAI
Ylistän Herran nimeä
kaikesta sielustani.
(Virsi 331:1)

TAI
Herran huomaan uskon elämäni,
hän suo voimansa ja neuvonsa.
(Virsi 338:2)

TAI
Ps. 84:6. Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 775.

Onnellisia ne,
jotka saavat voimansa sinusta.

Esimerkki avioliiton solmimisen kertosäkeen sijoittamisesta psalmiin:
– kertosäe

Se, joka asuu Korkeimman suojassa
ja yöpyy Kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin:
»Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani.
Jumalani, sinuun minä turvaan.»
– kertosäe

Herra levittää siipensä yllesi,
ja sinä olet turvassa niiden alla.
Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi.
Sinun turvanasi on Herra,
sinun kotisi on Korkeimman suojassa.
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– kertosäe

Kunnia Isälle ja Pojalle
ja Pyhälle Hengelle,
niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
– kertosäe

Hautaus
Minä odotan sinua, Herra
Ps. 130:5. Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 855.
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TAI
Auta, milloin täältä lähden,
haavais tähden
pyhäin joukkoon joutumaan.
(Virsi 146:4)

TAI
Sua syvyydestä avuksi
nyt huudan, Jumalani.
(Virsi 267:1)

TAI
Ps. 25:16. Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 774.

Käänny puoleeni, Herra,
ja ole minulle armollinen.
TAI
Ps. 46:2. Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 784.

Jumala on turvamme ja linnamme,
auttajamme hädän hetkellä.

Esimerkki hautauksen kertosäkeen sijoittamisesta psalmiin:

261

]

]



Her - ra,

-

\

si.



– kertosäe

Herra on minun paimeneni,
ei minulta mitään puutu.
Hän vie minut vihreille niityille,
hän johtaa minut vetten ääreen,
siellä saan levätä.
– kertosäe

Hän virvoittaa minun sieluni,
hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden.
Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa,
en pelkäisi mitään pahaa,
sillä sinä olet minun kanssani.
– kertosäe

Sinä suojelet minua kädelläsi,
johdatat paimensauvallasi.
Sinä katat minulle pöydän
vihollisteni silmien eteen.
– kertosäe

Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä,
ja minun maljani on ylitsevuotavainen.
Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut
kaikkina elämäni päivinä,
ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.
– kertosäe

[Kunnia Isälle ja Pojalle
ja Pyhälle Hengelle,
niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
– kertosäe]
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Kodin siunaaminen
Minun turvani on Herra
Ps. 91:9. Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 856.
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tur - va - ni on
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] ] ]
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Kor - keim-man

TAI
Suojaa, Herra, kotini,
hoivaa rakkaitani.
(Virsi 380:3)

TAI
Hyvä Jumala,
kiitän kodista.
(Virsi 471:1)

Esimerkki kodin siunaamisen kertosäkeen sijoittamisesta psalmiin:
– kertosäe

Se, joka asuu Korkeimman suojassa
ja yöpyy Kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin:
»Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani.
Jumalani, sinuun minä turvaan.»
– kertosäe

Herra levittää siipensä yllesi,
ja sinä olet turvassa niiden alla.
Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi.
Sinun turvanasi on Herra,
sinun kotisi on Korkeimman suojassa.
– kertosäe

Kunnia Isälle ja Pojalle
ja Pyhälle Hengelle,
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]

suo - jas - sa.

niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
– kertosäe
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