ONSDAGSMESSE

Onsdagsmesse i Oslo domkirke

Preludium
Samlingsord
liturg
alle

I Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn.
Amen.

Tekstlesning
Menigheten sitter under tekstlesningen.

Salme
Prefasjonsdialog
Menigheten reiser seg.
liturg
alle

Herren være med dere.
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La oss takke Herren vår Gud.
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Vi takker deg, hellige Gud, ved din Sønn Jesus Kristus, han som er det evige Ord
ved hvem du skapte du alt. Da tiden var inne, sendte du ham til verden som frelser
og befrier for å åpenbare din kjærlighet. Vi ber deg: La din Ånd komme over oss
og over dine gaver slik at dette brød kan bli til Kristi legeme og denne kalk til
Kristi blod.

Innstiftelsen
liturg

Vår Herre Jesus Kristus, i den natt da han ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt
det, gav disiplene og sa: Ta dette og ét det. 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
til syndenes forlatelse. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg.

Bønn
liturg

Nådige Gud, gi oss som kommer til ditt bord for å motta din kropp og ditt blod,
å ta del i dette hellige måltid med ydmyke og oppriktige hjerter. Foren oss med deg
som grenene med vintreet, lær oss å elske hverandre slik du har elsket oss, og la oss
en gang samles hos deg i ditt fullendte rike.

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.

Agnus Dei
m Trond Kverno 1977
alle
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Fredshilsen
Utdeling
Alle oblatene er glutenfrie.

Nattverdsønske
liturg

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.

Takkebønn
liturg

La oss takke.
Vi takker deg fordi vi i en verden av sult og krig
har fått feire løftet om overflod og fred.
Fordi vi i en verden med undertrykkelse og tyranni
har fått feire løftet om tjeneste og frihet.
Fordi vi midt i tvil og fortvilelse
har fått feire løftet om tro og håp.
Fordi vi i en verden av hat og død
har fått feire løftet om kjærlighet og liv.

Fordi vi i en verden med synd og forgjengelighet
har fått feire løftet om frelse og fornyelse.
Fordi vi midt i dødens verden kan smake oppstandelsen.
alle

Amen.

Velsignelsen
liturg

Ta imot velsignelsen.
Menigheten reiser seg.
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.

3 × 3 klokkeslag
Postludium
Kunngjøringer
Utsendelse

Ønsker du å støtte Åpen kirke, er det anledning til å gi 80 eller 200 kroner
ved å sende en sms med kodeord dom80 eller dom200 til 2108.
#oslodomkirke
www.oslodomkirke.no
følg Oslo domkirke på Facebook

