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I. SAMLING 

1. Preludium 

2. Inngangssalme  / Lovsang ( Menigheten står under første salme) 

(Prosesjon ved dåp) 

3. Inngangsord 

L: "Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus." 

 

4. Samlingsbønn (ML) 

La oss takke og be. 

Gode Gud, du som gir liv til alt som lever, 

Vi priser deg for jordens skjønnhet, 

Og for alt som lar oss kjenne at du er god. 

Her for ditt ansikt ber vi : Gi oss lyttende ører, 

Takknemlige hjerter og villige hender, 

Så vi kan høre ditt ord, lovprise deg for din godhet, 

Og i ord og gjerning vitne om dine storverk. 

Gud, vi ber. 

 

(I fastetiden og på bots og bededag leses samlingsbønn nr. 3 , Revidert utgave av klokker 

bønnen. Side 2.29-30) 

5. Bønnerop KYRIE 

A: "Kyrie eleison. Gud Fader miskunne deg. 

Kriste eleison. Herre Krist miskunne deg. 

Kyrie eleison. Hellig  Ånd miskunne deg." 

 

I fastetiden brukes Kyrielitaniet side 2.39 

6. Lovsang GLORIA  

Gloria utelates i fastetiden. Under familiegudstjeneste kan Gloria erstattes med andre  salmer  eller 

lovsanger.  



L/ML: "Ære være Gud i det høyeste" 

M: "og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag. 

Vi  lover deg, vi priser deg, vil tilber deg, vi opphøyer deg. 

Amen." 

(Evt dåp og trosbekjennelse) 

 

II. ORDET 

7. Første lesing 

L/ML: "La oss høre Herrens ord" 

M: "Gud være lovet! Halleluja, halleluja, halleluja!" 

Menigheten sitter under lesningene. 

Kort stillhet 

8. Andre lesing 

Lesingen avsluttes med: 

ML :"Slik lyder Herrens ord." 

 

9. Mulighet for kort hilsen eller vitnesbyrd evt  : stillhet eller musikk 

 

10. Salme / lovsang  

11. Evangelium 

L/ML:" Det står skrevet i evangeliet etter..." 

Menigheten reiser seg 

Prekentekst 

Menigheten blir stående under lesingen 

 

12. Preken  

13. Trosbekjennelsen CREDO 

ML/L: "La oss bekjenne vår hellige tro." 

A: " 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, 

 en hellig, allmenn kirke, 

 de helliges samfunn, 

syndenes forlatelse,  

legemets oppstandelse 

og det evige liv. 

Amen. 

 

13. Salme 

 14. Kunngjøringer  

III. FORBØNN 

15. Syndsbekjennelse 

L: La oss vende oss til Gud i bønn  

"Gode Gud, vi har kommet hit for ditt ansikt med hele vårt liv. Med våre nederlag og våre seire. 

 Du ser det som er skjult og det som er kjent.  

I stillhet vil vi bekjenne våre synder for deg: 
Stillhet 

 
Menighet og prest: 
Herre, vår Gud, du kjenner oss og elsker oss alle.   
Du vet at vi har gjort deg imot. 
Vi har glemt deg og det du vil vi skal gjøre.  
Vi har tenkt mer på oss selv enn på andre.   
Tilgi oss, for Jesu skyld. 

 

16. Nådehilsen 

L: "Så høy som himmelen er over jorden, så veldig er Herrens miskunn over dem som frykter ham. 

Så langt som øst er fra vest, tar han syndene våre bort fra oss." (Sal 103) 



 

17. Forbønner 

Her ønsker vi å bruke flere alternativer.( se vedlegg) 

Hvert bønneledd avsluttes med:  

 "Det ber vi deg om, vår Gud og Far." 

 

Menighetssvar:  

"Å Gud, hør vår bønn.  

Eller: 

«Herre, miskunne,deg» 

eller 

«Du er evig , du er  nær meg, du er lys og jeg er din»2X (Fra Kristuskransen) 

 

Alternativ 1 :   lll.  Formulerte forbønner side 2.54-2.60 

Disse forbønner ligger ferdig trykt i gudstenstepermen.  

 A)Forbønn 1. 

B) Forbønn 3 

C) Forbønn 4 

Alternativ 2 : Bøner  lages av prest, medliturg og organist i samsvar med søndagens tema og 

preikentekst. 

Forbønsmodell 2  ( Lystenning) 2.50 

Forbønsmodell 3 (salme) 2.50 

Forbønsmodell 5 (Bønnevandring) 

Alternativ 3 :  Fredslitaniet  og Litaniet i fastetiden 2.61-2.65 

 

 

18. Vi minnes de døde og ber for de sørgende 

K: "Vi reiser oss og minnes dem i vår menighet som er døde og jordfestet (bisatt) siden sist vi var 

samlet."  

Menigheten reiser seg 

Tre klokkeslag 

Navn leses opp 

Stillhet 

Tre klokkeslag 



 I Holla tennes lys i lystrappen 

 Kort bønn 

IV. Nattverd 

19. Forberedelse av måltidet 

Nattverdssalme  

Menighetens takkoffer  tas opp her under salmen. 

Ofringen avsluttes med: 

L: " Evige Gud, din er jorden og det som fyller den. 

Alt vi eier tilhører deg. Av ditt eget gir vi deg tilbake." 

19. Takksigelse og bønn 

Prefasjonsdialog: 

L: "Herren være med dere" 

M: "Og med  deg  være Herren." 

L: "Løft deres hjerter." 

M: "Vi løfter våre hjerter til Herren." 

L: "La oss takke Herren vår Gud." 

M: "Det er verdig og rett." 

 

Prefasjon messes eller framsies av liturgen 

 

20. Hellig  SANCTUS 

A: Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot. All jorden er fylt av hans herlighet. Hosianna i det høyeste. 

Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste. 

 

Nattverdbønn med innstiftelsesordene 

Under innstiftelsesordene løfter liturgen først disken, deretter kalken. 

 

Etter innstiftelsesordene: 

L: Stort er troens mysterium.  

A: Kristus døde. Kristus stod opp. Kristus skal komme igjen. 

A: Ham være ære for Kjærligheten som er sterkere enn døden. 

 

Fadervår 



A: Vår Far , du som er i himmelen. 

La navnet  ditt holdes hellig. 

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." 

21. Nattverdsmåltidet 

Fredshilsen  Pax 

L: Guds fred være med dere. 

M: Guds fred være med deg, 

Brødsbrytelse 

L: "Brødet som vi bryter, gir oss  del i Kristi kropp.  

 Vinen som vi drikker, gir oss del i Kristi blod   

 

 

Du Guds Lam  AGNUS DEI 

A: "Du 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." 

 

L: Kom , for alt er gjort ferdig  

 

Utdeling 

L. "Jesu  legeme - gitt for deg. Jesu  blod - utøst for deg". 

Eller :  Dette er Jesu legeme.. Dette er Jesu blod 



Etter utdeling ved alterringen: 

L: "Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt oss sitt hellige legeme og blod som han 

gav til soning for alle våre synder. Han styrke oss og holde oss oppe i en sann tro til det evige liv.  

Fred være med dere." 

 

Prest kan si til de knelende: «Gi nå hverandre hendene  som tegn på at vi er  et legeme  I Kristus»  

 

22. Måltidets avslutning 

Takkebønn 

L: " Trofaste Gud, du som i dåpen har gitt oss barnekår 

og gjort oss til arvinger i ditt rike. 

Vi takker deg for dette måltidet, 

hvor du har gitt oss syndenes forlatelse 

og fornyet oss i troen på dine løfter. 

 

A eller LM :Styrk oss ved din Ånd til vitnesbyrd og tjeneste i verden." 

Eller: 

L."Vi takker deg, himmelske Far, for dine velsignede gaver. Vi ber deg at du ved disse gavene vil 

bevare oss i troen på deg, forene oss i din kjærlighet og stadfeste i oss håpet om det evige liv, for 

Jesu Kristi skyld." 

V. Sendelse 

23. Salme/ Lovsang  

Menigheten reiser seg og står under siste salme 

24. Velsignelse 

L/ML : La oss prise Herren 

M: Gud være Lovet . Halleluja , Halleluja, Halleluja 

Eller : L : Herren være med dere 

           M Og med deg være Herren. 

 

L: Ta i mot velsignelsen  

 

Velsignelsen 



L: "Herren velsigne deg og bevare deg. 

Herren la sitt ansikt lyse på deg og være deg nådig. 

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred." 

M: " Amen. Amen. Amen." 

 

3x3 klokkeslag 

25. Utsendelse  

L/ML: Gå i fred. Hvil i Guds nåde. 

Eller  

L/ML : Gå i fred. Tjen Herren med glede: 

Menigheten setter seg. 

 

25. Postludium 

 

 


