
FFOORRSSLLAAGG  TTIILL  NNYY  OORRDDNNIINNGG  FFOORR  HHOOVVEEDDGGUUDDSSTTJJEENNEESSTTEE    

FFOORR  TTAANNGGEENN  MMEENNIIGGHHEETT  
  
1.FORBEREDELSE 
Klokkene ringer 
 
2. PRELUDIUM OG INNGANGSSALME 
Ved dåp i gudstjenesten:  
Inngangsprosesjon der dåpsbarnet bæres inn sammen med foreldre og evt. 
søsken og faddere. 
Vi reiser oss. 
 
Ikke dåp i gudstjenesten:  
Preludiet spilles uten prosesjon 
Eller  
Prosesjon i de tilfeller det passer  
 
3.HILSEN 
L: Kjære menighet: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren 
Jesus Kristus. 
ELLER   
EN AV DE ANDRE ALTERNATIVENE ALT ETTER HVILKEN GUDSTJENESTE VI HAR 
 
MENIGHETEN SETTER SEG 
KORT INFORMASJON OM DAGENS GUDSTJENESTE VED FORRETTENDE PREST 
 
L: LA OSS VÆRE STILLE FOR GUD 
Kort stillhet 
3 klokkeslag 
 
 
 
 
 



4.SAMLINGSBØNN  
Liturg avpasser bønnen etter preg og kirkeår. 
 
ML ber samlingsbønnen.  
ML avslutter bønnen slik: Gud, vi ber.  
A: Amen 
 
5. SYNDSBEKJENNELSE 
Liturg kneler ved alterringen. 
Innledning:  
«I tillit til Guds nåde vil vi be om tilgivelse» 
Eller 
«La oss bøye oss for Gud og be om tilgivelse» -denne brukes i dag. 
 
Vi velger å tilpasse innledningen etter type gudstjeneste. 
Ved dåp i gudstjenesten velger vi første alternativ. 
 
Syndsbekjennelse:  
 «Gud, vær meg nådig. 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.»  
 
Løftesordene fra Salme 103, 11-12 brukes i gudstjenester uten dåp.  
 
6. KYRIE  
Kyrie - Forslag:  
 
Allmenn serie 1, 
A - Melodi fra 1977 
eller  
B - den vi bruker i dag 
Man kan veksle mellom A og B etter kirkeårets syklus. 
 
 
 
 



7. GLORIA 
Gloria: 
Allmenn serie 1 A: 
L: Ære være  . . .  
A:  . . . . . vi lover deg osv. 
 
I tillegg foreslår vi at vi på høytidsdager KAN bruke utvidet Gloria; Laudamus. 
Når det er dåp og i familiegudstjenester ønsker vi å bruke allmenn serie 1 C: 
Gloria er en innledning av liturg til Måne og sol som da synges av 
menigheten.  
 
8. DAGENS BØNN 
utelates 
 
9. FØRSTE LESNING 
Nytt: gjensvaret utelates 
 
10. BIBELSK SALME /SALME 
 
11. ANDRE LESNING 
Nytt: gjensvaret utelates 
 
12. EVANGELIUM  
Vi reiser oss og synger et hallelujaomkved 
ELLER 
Salmevers med halleluja omkved 
Vi står under Evangelielesningen.  
L: Slik lyder det hellige evangelium. 
NYTT: ikke Gud være lovet-respons 
Responsen er Halleluja-omkvedet som gjentas 
 
13. PREKEN 
 
MUSIKK  
I gudstjenester uten dåp 



14. TROSBEKJENNELSEN 
L: La oss bekjenne vår hellige tro 
 
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.  
Når det er dåp i gudstjenesten, kommer trosbekjennelsen under dåpen.  
 
15. SALME ETTER PREKEN 
 
(16. KUNNGJØRINGER) – VI VELGER: FØR SISTE SALME 
 
MEN HER kan det unntaksvis sies noe i spesielle gudstjenester i tilknytning til 
dagens preken, dagens tema eller dagens offer. 
 
18. FORBØNN FOR KIRKEN OG VERDEN 
Avslutte hver bønn med : Gud, vi ber 
 
Bønnesvar:  
Herre hør vår bønn. 
Eller  
Å, Gud hør vår bønn  
-kan veksles på 
 
(VI MINNES de som er stedt til hvile i uken som har gått.) 



19/20. MENIGHETENS TAKKOFFER 
Offeret samles inn under forspillet til nattverdsalmen.  
Salmen kommer fortløpende etter forspillet og at innsamlingen er foretatt. 
Under salmen dekkes bordet. Brød legges på disken og vin helles i begeret. 
Ofringen avsluttes med bønn og 
A/L: Ta imot oss og våre gaver i Jesu navn. Amen.  
 
21. PREFASJONSDIALOG: NATTVERDBØNN A S. 52-70 I GUDSTJENESTEBOK 
FOR DEN NORSKE KIKRE, HOVEDGUDSTJENESTE 
 
L: Herren være med dere. 
Vi reiser oss og synger: 
A: Og med deg være Herren. 
L: Løft deres hjerter. 
A: Vi løfter våre hjerter til Herren. 
L: La oss takke Herren vår Gud. 
A: Det er verdig og rett.  
 
L: … Bønn og lovprisning …  
 
SANCTUS 
A: 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 INNSTIFTELSESORD 
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. 
 
 
 
 
 



HERRENS BØNN 
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. 
 
22. NATTVERDMÅLTIDET 
 
FREDSHILSEN  
L: Guds fred være med dere.  
A: Guds fred være med deg! 
 
DU GUDS LAM (AGNUS DEI) Allmenn serie 1 
Du Guds Lam, som bærer verdens synder,  
miskunne deg over oss (2x) 
Du Guds Lam, som bærer verdens synder, gi oss din fred.  
 
L: Kom for alt er gjort ferdig!  
 
Utdelingsord: 
Kristi kropp, gitt for deg 
Kristi blod, gitt for deg 
 
MÅLTIDETS AVSLUTNING 
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.  
A: Han styrke oss og holde oss oppe i en sann tro til det evige liv. 
L: Fred være med dere. 
 
TAKKEBØNN  
 



KUNNGJØRINGER 
SLUTTSALME  
VELSIGNELSE 
UTSENDELSE 
POSTLUDIUM/UTGANGSPROSESJON 


