HØYMESSE
Kirkestedet kirke
34. søndag i høytiden

SAMLING

Herre Krist miskunne deg.
Kyrie eleison,
Hellig Ånd miskunne deg.

NÅDETILSAGN
LOVSANG GLORIA

Presten: Ære være Gud i det høyeste.
g fred på jorden blant mennesker
som Gud har glede i.
Vi lover deg, vi priser deg,
vi tilber deg, vi opphøyer deg.
Amen.

O

DÅP

KLOKKENE RINGER
KORT STILLHET
PRELUDIUM & PROSESJON
INNGANGSSALME
INNGANGSORD

DÅPSSALME
INNLEDNING
FRA BIBELEN
DEN LILLE BIBEL
MOTTAKELSEN

SAMLINGSBØNN
SYNDSBEKJENNELSE

H

ellige Gud, himmelske Far.
Se i nåde til meg,
syndige menneske,
som har krenket deg
med tanker, ord og gjerninger
og kjenner lysten til det onde
i mitt hjerte.
For Jesu Kristi skyld,
ha langmodighet med meg.
Tilgi meg alle mine synder
og gi meg å frykte
og elske deg alene.

BØNNEROP KYRIE

K

yrie eleison,
Gud Fader miskunne deg.
Kriste eleison,

TAKKEBØNN
FRA BIBELEN

DÅPEN OG TROEN

FORSAKELSEN OG TROEN

J
J

eg forsaker djevelen
og alle hans gjerninger
og alt hans vesen.

eg 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,
fòr ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fòr 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.

BØNN VED VANNET

ORDET
DAGENS BØNN
Alle: Amen

FØRSTE TEKSTLESNING
ANDRE TEKSTLESNING
SALME FØR PREKENEN

DÅP TIL DEN TREENIGE GUD
DÅPSOPPDRAGET
HERRENS BØNN

V

år 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.

LOVPRISNINGEN
BØNNESALME

K

jære Gud jeg har det godt.
Takk for alt som jeg har fått!
Du er god, du holder av meg.
Takk at du går aldri fra meg.
Pass på liten og på stor!
Gud bevare far og mor!
Og alle barn på jord.

EVANGELIELESNING

G
G

ud være lovet.
Halleluja. Halleluja.
Halleluja.
ud være lovet.
Halleluja. Halleluja.
Halleluja.

PREKEN
SALME ETTER PREKENEN
TROEN CREDO

J

eg 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,
fòr ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fòr 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.

SALME ETTER PREKENEN

V

år 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.

TAKKOFFER

FORBØNN
KUNNGJØRINGER
DAGENS DÅPSBARN
NESTE GUDSTJENESTE

FORBØNN

NATTVERD
SALME FØR NATTVERDEN
HILSEN - PREFASJONSDIALOG
P: Herren være med dere.
M: Og med deg være Herren
P: Løft deres hjerter
M: Vi løfter våre hjerter til Herren
P: La oss takke Herren vår Gud
M: Det er verdig og rett

LOVPRISNING PREFASJON
HELLIG SANCTUS

H

VI MINNES VÅRE DØDE
HERRENS BØNN

ellig, hellig, hellig
er Herren Sebaot, all jorden
er full av din herlighet.
Hosianna i det høyeste.
Velsignet være han
som kommer i Herrens navn.
Hosianna i det høyeste.

NATTVERDBØNN
INNSTIFTELSESORD VERBA

Presten: Vår Herre Jesus Kristus i den natt
da han ble forrådt …

HERRENS BØNN
985.1 Vår Far i himmelen
FREDSHILSEN PAX

L: Ta imot hverandre
som Kristus tar imot oss. Guds fred.
M: Guds fred.

DU GUDS LAM AGNUS DEI

D

u Guds Lam,
som bærer verdens synder,
miskunne deg over oss.
Du Guds Lam,
som bærer verdens synder,
miskunne deg over oss.
Du Guds Lam, som bærer verdens synder,
gi oss din fred.
De første nattverdgjestene går fram til
alterringen og kneler ned, mens resten av
menigheten kan sette seg.

SENDELSE
SLUTNINGSSALME
VELSIGNELSE OG UTSENDELSE
Presten: La oss prise Herren.
ud være lovet.
Halleluja. Halleluja.
Halleluja.
Presten: Herren velsigne deg …

G
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