
Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke 
 

 

I. samling  
1 | Forberedelse  
Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn.  

Klokkeringing  
Før de avsluttende tre slagene, vil det normalt være:  

Informasjon om dagens gudstjeneste  
Informasjonen avsluttes med:  

«La oss være stille for Gud»  

 

Kort stillhet  

 

Tre klokkeslag  

 

2 | Inngangssalme  
Dersom det er prosesjon går denne inn under preludiet/forspillet eller inngangssalmen, ledet av korsbærer.  

Når det er dåp, går dåpsfølget inn i prosesjon. 

  

3 | Inngangsord  
Liturg avgjør hvilket inngangsord man skal bruke. Alternativet her er vanligst:  

Kjære menighet. L | Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus 

Kristus.  
 

4 | Samlingsbønn  
Dagens bønn kan benyttes som samlingsbønn, først og fremst på høytidsdager. Liturg stilles fritt til å velge samlingsbønn, 

avhengig av hva slags hovedgudstjeneste det gjelder. (Se permen side 2.29-2.33)  

 

 

Samlingsbønnen innledes med:  

ML | La oss be.  
 

 

Vanligvis brukes denne samlingsbønnen: 

Hellige Gud, vi er samlet for ditt ansikt 

for å møte din kjærlighet og sannhet. 

Send oss din Ånd 

og gjør oss åpne for det du vil gi oss. 

La ditt ord slå rot i våre hjerter, 

så Kristus lever i oss, og vi blir ett i deg 

og tjener deg i alle ting. 
 

 

Samlingsbønnen avsluttes med:  

ML | Gud, vi ber.  

A | Amen.  

 

 
 



5 | Syndsbekjennelse 

Syndsbekjennelsen innledes med:  

L | La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder.  

 
Normalt brukes denne syndsbekjennelsen: 

A|: Gud, vær meg nådig! 

Jeg har syndet mot deg og sviktet min neste - med tanker og ord, 

med det jeg har gjort  

og med det jeg har forsømt. 

Tilgi meg min synd for Jesu Kristi 

skyld. Skap i meg et rent hjerte, 

og gi meg kraft til nytt liv ved din hellige Ånd. 
Andre syndsbekjennelser, se side 2.35–2.38.  

 

 

6 | Bønnerop kyrie  
Kyrie synges.  

A | Kyrie eleison,  

Gud Fader, miskunne deg. 

Kriste eleison,  

Herre Krist, miskunne deg. 

Kyrie eleison,  

Hellig Ånd, miskunne deg. 
 

7 | Lovsang gloria  
Lovsang gloria synges.  

L | Ære være Gud i det høyeste  

M | og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i.  

Vi lover deg, vi priser deg, vi tilber deg, vi opphøyer deg. Amen.  
Utvidet lovsang brukes på høytidsgudstjenester. Se side 2.41.  

 

Når det er dåp i hovedgudstjenesten kommer den her. Dåpssalmen kan deles opp om ønskelig. 

 

II. ordet  
Menigheten står under evangelielesningen og sitter under de øvrige lesningene.  

 
8 | Første lesning  
Fra Det gamle testamentet  

L/ML | La oss høre Herrens ord.  

ML | Det står skrevet hos/i …  
Lesningen avsluttes med:  

ML | Slik lyder Herrens ord.  

A | Gud være lovet. 

 
9 | Bibelsk salme / Salme  
Det kan synges en bibelsk salme eller en annen salme eller være kort stillhet mellom lesningene.  

 

 



10 | Andre lesning  
Fra Det nye testamentet utenom evangeliene  

ML | Det står skrevet hos/i …  
Lesningen avsluttes med:  

ML | Slik lyder Herrens ord.  

A | Gud være lovet. 

 
11 | Evangelium  
Halleluja/Salme  
Evangelielesningen innledes og avsluttes normalt med et hallelujaomkved. Anbefalt er Salmer 97 nr 192 eller 193. Menigheten 

står under hallelujaomkvedet. Det kan også være evangelieprosesjon når det er lagt til rette for det.  

 

L/ML | Det står skrevet i evangeliet etter …  
 

Lesningen avsluttes med:  

L/ML | Slik lyder det hellige evangelium.  

 
12 | Preken  
Prekenen kan avsluttes med lovprisningen:  

Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og blir én sann Gud fra 

evighet og til evighet.  
Etter prekenen kan det gis tid til stillhet, en kort salme eller meditativ musikk.  

 
13 | Trosbekjennelse credo  
Trosbekjennelsen synges eller fremsies.  

Dersom det er dåp i gudstjenesten, utelates trosbekjennelsen her. Eventuelt kan det synges en trosbekjennelsessalme.  Den 

nikenske trosbekjennelsen kan brukes på høytidsgudstjenester. Menigheten står under trosbekjennelsen.  

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.  



 

14 | Salme 

  

III. forbønn  
15 | Kunngjøringer  
Kunngjøringene avsluttes med at man reiser seg og minnes de fra menigheten som det er hold gravferd/bisettelse for siden sist 

man var samlet. Eget ark er utarbeidet for ML og skal finnes i sakristiet. 
 

16 | Forbønn for kirken og verden  
Fast ledd er forbønn for ett-års dåpsbarn. Liste med oversikt skal henge i sakristiet.  

Vanlig menighetssvar er:  

Herre hør vår bønn. 

  

Her er eksempel på en forbønn som kan brukes:  

L: La oss be. 

Allmektige, evige Gud, vi takker deg og priser ditt hellige navn,  

for du er god, og din barmhjertighet tar aldri slutt.  

Vi ber for den verdensvide kirke.  

Gi enhet mellom alle troende. La evangeliet ha fremgang i alle land.  

Se i nåde til det folk som du gav dine løfter i den gamle pakt.  

Styrk forkynnere og misjonærer og alle som strider troens gode strid.  

Hold oss fast i din sannhet.  
Det ber vi deg om, Gud.  

 

M | Herre, hør vår bønn.  

 

L: Vi ber for menigheten vår.  

Gi oss mot og vilje til å tjene deg.  

Styrk oss gjennom Ordet og sakramentene,  

og gi oss kraft til å stå sammen mot onde krefter.  

Vi ber for barna som ble døpt for ett år siden, …………….. 

Takk for dåpens nåde og velsignelse, hjelp oss alle til å søke deg.  

Kall konfirmantene våre til et liv i tro og tjeneste. 

Led oss ved ditt ord og din visdom.  

 

Det ber vi deg om, Gud.  

 

M | Herre, hør vår bønn.  

  

L: Vi ber for mennesker som har det vondt,  

for syke og ensomme, for hjemløse, flyktninger og krigsofre,  

for alle som lider urett og er undertrykt,  

og for alle som blir forfulgt på grunn av sin tro,  

og for dem som nylig er kommet til landet vårt.  

Hjelp oss å verne om menneskets verd fra livets begynnelse til livets slutt.  

 

Det ber vi deg om, Gud.  



M | Herre, hør vår bønn.  

  

L: Vi ber for verden.  

Bevar alle jordens folk fra flom og tørke,  

og velsign oss med godt og tjenlig vær.  

Gi oss vilje til å ta vare på jorden du har gitt oss.  

Gi fred og frihet for folk og nasjoner,  

rettferdighet i samfunn og arbeidsliv,  

velsignelse over arbeidet vårt, og evne og vilje til å dele rettferdig.  

  

Gi oss din fred.  

Det ber vi deg om, Gud.  

M | Herre, hør vår bønn. Amen. 

 
17 | Menighetens takkoffer  
Normalt rundt alteret, man kan også samles inn i benkene.  

Prest avgjør om takkoffer skal komme som eget ledd eller under salme før nattverd.  

Ofringen kan avsluttes med en kort bønn, for eksempel denne:  

L | Evige Gud, din er jorden og det som fyller den. Alt vi eier tilhører deg. Av ditt eget gir 

vi deg tilbake. Ta imot oss og våre gaver i Jesu navn. Amen.  

 

IV. nattverd  
 

18 | Forberedelse av måltidet  
Salme  
Brød og vin settes normalt på alteret ved gudstjenestens begynnelse. Brød og vin kan i stedet settes på «sidealter» fra 

gudstjenesten begynner. Da kan medliturg/medhjelper/ministrant bære elementene fram til alteret og gi disse til liturgen under 

salmen før nattverd. Liturg avgjør når det er naturlig å gjøre dette.  

 Brød legges på disken, og vin helles i kalken. 
  

19 | Takksigelse og bønn  
Hilsen 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.  

 

Innledende lovprisning prefasjon  
Den innledende lovprisningen er enten knyttet til kirkeåret (se side 2.67–2.70) eller tilpasset den enkelte nattverdbønn (se side 

2.71–2.78).  

 

Hellig sanctus  

A synger | Hellig, 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 med Innstiftelsesordene verba  
Nattverdbønner med innstiftelsesord, se side 2.71. Liturg avgjør hvilken bønn som skal brukes. Her er alternativ A som ofte er et 

naturlig valg:  

  

Vi priser deg, hellige Gud, himmelens og jordens Skaper, du som har elsket verden og gitt 

din Sønn, Jesus Kristus, for at han skulle frelse oss fra synd og død og vinne deg et hellig 

folk. Vi ber deg: Send din Ånd over oss og dine gaver, så vi i tro kan ta imot Jesus Kristus i 

brødet og vinen. 

 

Verba 
Under innstiftelsesordene løfter liturgen først disken, deretter kalken.  
Vår Herre Jesus Kristus, i den natt da han ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt det, gav 

disiplene og sa: Ta imot og spis! Dette er min kropp som gis for dere. Gjør dette til minne 

om meg. Likeså tok han kalken etter måltidet, takket, gav dem og sa: Drikk alle av den. 

Denne kalk er den nye pakt i mitt blod som utøses for dere så syndene blir tilgitt. Gjør 

dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg.  
 

Etter innstiftelsesordene følger:  

L | Stort er troens mysterium.  

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

Ham være ære for kjærligheten som er sterkere enn døden.  
 

L | Nådige Gud, vi feirer dette måltid med glede og takk for din Sønns fullbrakte offer, i 

troen på hans seierrike oppstandelse og himmelfart og i forventning om hans gjenkomst i 

herlighet.  

Vi ber deg: Fyll oss med din kjærlighet, så vi kan gjenkjenne Kristus i den som sulter og 

tørster. Lær oss å elske hverandre som du har elsket oss, og la oss en gang samles hos deg 

i ditt fullendte rike.  
 

Fadervår  
Leses eller synges.  

A | 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.  

 
20| Nattverdmåltidet  
Fredshilsen pax  

L | Guds fred være med dere.  

M | Guds fred være med deg.  

 

Du Guds Lam agnus dei  

A synger | 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.  
 

Liturgen kan si, her eller etter Du Guds Lam:  

L | Kom, for alt er gjort ferdig.  

 

 
Normalt kneler man på alterringen. Under utdelingen synges én eller flere salmer, eller det kan være korsang eller annen egnet 

musikk.  

 

Utdelingsordene lyder slik:  

Dette er Jesu legeme.  

Dette er Jesu blod.  

 
eller  

Kristi kropp, gitt for deg.  

Kristi blod, utøst for deg.  

Den enkelte kan svare: Amen.  
 

Barn og andre som kommer fram, og ikke skal motta nattverden, velsignes av den som bærer brødet, med håndspåleggelse eller 

korstegning. Som velsignelsesord anbefales:  

Herren velsigne deg og bevare deg og føre deg til det evige liv.  
 

 

Etter utdelingen:  

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.  

L kan tilføye | Fred være med dere.  

 
21 | Måltidets avslutning  

 
Takkebønn  

L | Vi takker deg, nådige Gud, du som gjennom brødet og vinen har gitt oss del i Jesu 

Kristi seierrike død og oppstandelse.  

Styrk oss ved din Ånd til vitnesbyrd og tjeneste i verden.  
eller  

L/ML | 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  

 
22 | Salme  



 

23 | Velsignelse  
Lovprisning benedicamus  

L synger | La oss prise Herren.  

M | Gud være lovet. Halleluja. Halleluja. Halleluja.  
ELLER  

Hilsen salutatio  

L synger | Herren være med dere.  

M | Og med deg være Herren.  

  

 

 

Velsignelsen  

L sier eller synger | Herren velsigne deg og bevare deg.  

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

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.  
 

M | Amen. Amen. Amen.  

Tre ganger tre bønneslag  

 
25 | Postludium  

 

26 | Utsendelse  

 
L | Gå i fred. Tjen Herren med glede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEDLEGG: 

 

  
 

  

 

(*1) Ved familiegudstjeneste e.l. kan tekstlesningene slås sammen, eller bare en 

av tekstene leses. Salmen mellom utgår da. 

(*2) Ved familiegudstjeneste e.l. kan nattverdordning for særskilte anledninger 

benyttes. 

 

Eksempel på struktur 

Tveit sokn 
Høymesse  

 med dåp og/eller nattverd 
 

Samling  
Forberedelse  

Inngangssalme med prosesjon 

Inngangsord  

Samlingsbønn  

Syndsbekjennelse alt 1  
Bønnerop Kyrie  

Lovsang Gloria  

Dåp 
 

Ordet  
Første lesning (gt) (*1) 

Bibelsk salme / salme *(1) 

Andre lesning (nt) *(1) 

Evangelium – innledes og avsluttes 

med halleluja/salme  

Preken  

Trosbekjennelsen  

Salme  

Forbønn  
 

Forbønn for kirken og verden  

 

Takkoffer  

 

Nattverd (*2) 

Forberedelse av måltidet  

Salme 

Takksigelse og bønn  

Fredshilsen  

Måltidet  

Måltidets avslutning  

Sendelse  
Salme 

Velsignelse  

Utsendelse  

Postludium  


