
Ordning for hovedgudstjeneste i kirkene i Hurum 
Forslag til ny ordning som innføres fra og med 1.pinsedag 2021 

Diskutert og vedtatt på felles menighetsrådsmøte for Nordre og Søndre Hurum sokn  

i Filtvet kirke 4/5-21. 

 

SAMLING 

1.Forberedelse 
Kunngjøringer og kort informasjon om dagens gudstjeneste 

(MR presiserer at presten minner menigheten om offerformålet i forbønnen, at det løftes 

ekstra som en påminnelse, siden kunngjøringen kommer så tidlig i messen) 
 

Kort stillhet 

3 klokkeslag 

2.Inngangssalme (alle står) 

3.Hilsen 

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

4.Samlingsbønn 

ML: La oss be. 

ML: 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 tjenende hender, så vi kan høre ditt ord, lovprise deg for din godhet, og i ord og 

gjerning vitne om dine storverk  

 

5.Syndsbekjennelse 
(Forslag ble reist om å utelate syndsbekjennelsen. MR tar med seg problemstillingen om 

«Synd» og løfter diskusjonen på et «Kirken i vår tid» møte til høsten) 
 

L: La oss bøye oss for Gud og be om tilgivelse  

 

Alle: Gud, du kjenner og elsker oss alle. Du vil at vi skal ta vare på hverandre og på jorden. 

Vi vet at vi svikter og gjør deg imot. Tilgi oss og hjelp oss, for Jesu skyld.  

Alle: Hellige Gud, du har vist oss din gode vilje for livet. 

 Du har gitt oss en jord til bolig for alle mennesker. 

 Vi bekjenner at vi ved våre holdninger og handlinger 

 skader det liv du har skapt, og har gjort deg imot. 

 Tilgi oss vår synd. Gi oss visdom og mot til å gjøre din vilje.  



Kan ha løftesord etter syndsbekjennelsen: (1. Joh 1,9 eller Salme 103, 11-12) 

6.Bønnerop/Kyrie  
Alle: Kyrie eleison. Gud Fader miskunne deg. 

 Kriste eleison. Herre Krist miskunne deg. 

 Kyrie eleison. Hellig Ånd miskunne deg. 

7.Lovsang/Gloria (faller bort i fastetiden) 

Liturg: Ære være Gud i det høyeste! 

Alle: Og fred på jorden, blant mennesker som Gud har glede i. 

 Vi lover deg, vi priser deg, vi tilber deg, vi opphøyer deg. Amen! 

Dåp i hovedgudstjenesten skjer normalt her. 

(Se trosbekjennelsen side 2) 

8.Dagens bønn 

L La oss alle be 

Alle: Amen 

ORDET 

9. Første lesning 

10.Salme/bibelsk salme  

11.Andre lesning 

12.Evangelium (alle står) 

Hallelujaomkved – 977.4 (innleder og avslutter evangelielesningen) 

13.Preken 
 

14.Trosbekjennelsen – CREDO (alle står) 

(Ved dåp innledes trosbekjennelsen med forsakelsen: 

«Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen».) 

Alle: 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. 

15.Salme 

I fastetiden brukes litaniet på nr.980.1 

16. Forbønn for kirken og verden: 
(Mellom hvert bønneledd synger vi:)  

«Gud skap i oss tro, håp og handling. Herre, hør vår bønn.» 

(MR presiserer at presten minner menigheten om offerformålet i forbønnen, at det løftes 

ekstra som en påminnelse, siden kunngjøringen kommer så tidlig i messen) 
 

Menighetens takkoffer – 

Nordre og Søndre Hurum menighet fører her opp sine respektive vipps og kontonummer. 

 

19.Takkoffer 

 

NATTVERD 

20.Forberedelse til måltidet 

Ofringen avsluttes med: 

Prest: Velsignet er du, Gud. Din er jorden og alt som fyller den. Av ditt eget gir vi deg 

tilbake. Foren din kirke av alle folkeslag og tungemål. Liksom kornet er blitt ett i brødet og 

druene i vinen, så gjør oss til ett med hverandre og med Herren Jesus Kristus. Alle: Ta imot 

oss og våre gaver i Jesu navn. Amen!  

 

21.Takksigelse og bønn (alle står) 
Liturg: Herren være med dere! 

Alle: Og med deg være Herren. 

Liturg: Løft deres hjerter. 

Alle: Vi løfter våre hjerter til Herren. 

Liturg: La oss takke Herren, vår Gud 

Alle: Det er verdig og rett. 

Liturg forts: I sannhet og verdig er det…….. 

Sanctus: 

Alle: 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 

Innstiftelsesordene VERBA 

L: Vår Herre Jesus Kristus, i den natt………. 



LIturg: Stort er troens mysterium 

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

 Han være ære for kjærligheten som er sterkere enn døden. 

 

Herrens bønn: 

Alle: 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. 

22. Nattverdmåltidet 

Prest: Guds fred være med dere. 

Alle: Guds fred være med deg. 

Valgfritt: La oss hilse hverandre med et tegn på fred. Menigheten hilser hverandre med 

håndtrykk og sier «Guds fred» eller lignende ord. 

Agnus Dei 

Alle: 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 

Salme/musikk under utdelingen 

(tilsigelsesordene er de samme som nå) 

L: Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt oss sin kropp og sitt 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.  

23.Måltidets avslutning: 

L: La oss takke og be. 

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. Amen.  

 

SENDELSE 



24.Salme (alle står) 

25. Velsignelse 
Prest. La oss prise Herren. 
Alle:  Gud være lovet. Halleluja. Halleluja. Halleluja. 
L. 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. 

Alle Amen, amen, amen. 

3x3 klokkeslag 

26.Utsendelse 

Gå i fred, Tjen Herren med glede 

27.Postludium 

 

 

 

 


