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HØYMESSE Sem sokn 
 

 

L=Liturg (prest)   ML= Medliturg (klokker)  

M= Menighet   A= Alle 
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1. Forberedelse: 

Orientering om gudstjenesten/ kunngjøringer ved ML 

2 Inngangssalme (Menigheten står) 

3 Nådehilsen (Menigheten forblir stående) 

L: Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far  

og Herren Jesus Kristus. Amen 

4 Samlingsbønn  

ML: La oss 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.   

A: Amen 

 

5 Syndsbekjennelse (Følger her, eller som ledd 17)  

L: La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder 

A: Gud, vær meg nådig! Tilgi min synd for Jesu Kristi skyld. 

Skap i meg et rent hjerte,  

og gi meg kraft til nytt liv ved din hellige Ånd.  

L: Gud ord sier: Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast 

og rettferdig, så han tilgir og renser oss for all urett. (1. Joh.1,9) 

 

6 Kyrie / Bønnerop (Allmenn serie 2) 

A: Kyrie eleison. Miskunne deg over oss. 

Kriste eleison. Miskunne deg over oss. 

Kyrie eleison. Miskunne deg over oss. 



3 

 

 

7 Gloria /Lovsang (Allmenn serie 2) 

L: Ære være Gud i det høyeste 

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

Vi lover deg, vi priser deg,  

vi tilber deg, vi opphøyer deg.  Amen 

 

På høytidsdager brukes utvidet form (Laudamus) 

ML/A: Lovet være Gud vår skaper, vi jubler over dine verk. 

A: Vi lover deg, vi priser deg, vi tilber deg,  

vi opphøyer deg.  

ML/A: Lovet være Jesus vår, vår Frelser, du viser oss veien til 

liv. 

A: Vi lover deg, vi priser deg, vi tilber deg,  

vi opphøyer deg. 

ML/A: Lovet være Ånden, vår trøster, du fyller oss med glede og 

fred 

A: Vi lover deg, vi priser deg, vi tilber deg,  

vi opphøyer deg. Amen 

 

 

8 (Dagens bønn faller ut på de fleste gudstjenester) 

 

 

9 Første lesning: (ML)(Menigheten sitter)  

10 Salme (Kan falle bort på forenklet gudstjeneste) 

 

11 Andre lesning: (ML)(Menigheten sitter) 

(Kan falle bort på forenklet gudstjeneste) 
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12 Evangelieprosesjon (-prest/liturg bærer tekstbok fra alteret 

og leser. Andre medvirkende kan bære prosesjonslys) 

(Alle reiser seg og synger et hallelujaomkved nr. 977.1-7  før og 

etter lesningen) 

På høytidsdager kan liturgen velge en kort salme eller annet 

svarledd etter evangelielesningen. 

13 Preken 

14 Trosbekjennelse (Alle reiser seg og sier:) 
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 

(På høytidsdager kan den Nikenske trosbekjennelsen brukes) 

 

15 Salme 

 

(16 Kunngjøringer -kan også legges her) 

 

17 Syndsbekjennelse – her eller som ledd 5 
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18 Forbønn Liturgen/presten velger fortrinnsvis en av de fast 

formulerte forbønnene: Forbønn, 1,2, 3 og 4 
 

Bønnesvar 

Alternativ 4, Ugland:  

M: Herre, vår Gud, hør oss når vi ber / Amen   

Alternativ 9, Hovland:  

ML: Du er vårt håp M: Du er vårt håp 

 

På gudstjenester i fastetiden og Bots og bønnedag brukes litaniet 

på nr. 980.1 i salmeboka. På kveldsgudstjenester og 

gudstjenester utenom hovedgudstjenesten kan også 981, 982, 

983 brukes. 

Eventuell minnestund for de døde her 

ML: Vi reiser oss og minnes en/dem i vår menighet  det er holdt 

gravferd for siden sist  vi var samlet. Det er :……….. 

(kort stillhet) 

La oss be: Herre, Lær oss å telle våre dager så vi kan få visdom i 

hjertet.  Trøst de sørgende og vær dem nær i tiden som kommer. 

Amen 

19 Takkoffer (dersom det ikke er nattverd) 
Med vipps. (Bare musikk, ikke salme) 
Med kontanter på alteret eller i benkene (Salme /musikk) 
 

Velsignelse av gavene 

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 
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20 Forberdelse av måltidet 
 

Nattverdsalme 

Menighetens takkoffer samles inn før salmen synges eller 

mens den synges. 

 Liturgen tar på seg messehakkel.  Bordet dekkes. Brød  legges 

på disken  og vin  helles i nattverdkalken. 

 

 
 
 

Velsignelse av gavene 

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 
 

21 Innledning til nattverd  (Synges eller sies/ Alle reiser seg) 

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. 

 

Kirkeårsprefasjon  som passer til kirkeåret:(Synges eller sies) 
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L: I sannhet verdig og rett er det at vi alltid og alle steder takker 

deg, allmektige Gud, evige Far, ved Jesus Kristus, vår Herre, 

…………………………………………………………….  

Ved ham lovsynger englene din herlighet, og din menighet i 

himmelen og på jorden priser ditt navn med samstemmig jubel.  

Med dem vil også vi forene våre røster og tilbedende synge: 

Hellig, Sanctus (Allmenn serie 2) 

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. 

 

(Liturgen velger mellom nattverdbønn A, B, C, D, E, F og G) 

 

(Eksempel fra nattverdbønn E) 

L:Hellige Gud, du har skapt oss i ditt bilde og gitt oss livet i 

gave. Vi takker deg for Jesus Kristus, verdens Frelser. Han døde 

og stod opp igjen, så vi ved troen på ham får tilgivelse for 

syndene og evig liv. Vi takker deg for dåpen, der vi blir født på 

ny, og for nattverden, der du samler oss som din store familie. Vi 

ber deg: Send din Ånd over oss og over dine gaver.  

Gjør oss til ett med hverandre og med Jesus Kristus 
 

 

Innstiftelsesordene VERBA (Sies eller synges) 

L: 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 
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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. 

 

Her står i boka, “kan følge” 

L: Stort er troen mysterium (Synges eller sies) 

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

Ham være ære for kjærligheten som er sterkere enn døden. 

Nattverdbønn E forts.. 

L:Gud,fyll oss med din Ånd. Ta oss alle i favn, slik en kjærlig 

mor samler barna sine om seg. La de små bli opphøyet og de 

sultne bli mettet med gode gaver. Sammen med alle dine barn 

ber vi den bønn som din Sønn har lært oss: 

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. 

M:Guds fred være med deg. 

Agnus dei (Alle synger:)  
Du Guds lam, som bærer verdens synder,  

miskunne deg over oss. 
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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. 

Musikk/salme under nattverden  

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: Fred være med dere. 

23 Måltidets avslutning 

Alteret ryddes. Beger og disk dekkes med nattverdklede. 

Takkebønn 

L: La oss takke og be. 

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. 

 

24 Salme (Menigheten står) 

 

25 Velsignelsen (Lovprisning 1 og 2) 

L. La oss prise Herren! 

M: Gud være lovet. Halleluja. Halleluja. Halleluja. 

  

L: Herren velsigne deg og bevare deg.  
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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 

3 x 3 Bønneslag  

 

26 Utsendelse (Utsendelsesordene kan sies før eller etter 

postludiet. Dersom det ikke er utgangsprosesjon blir menigheten 

sittende under postludiet og utsendelsesordene lyder helt til 

slutt) 

 

Enten 

L: Gå i fred. Tjen Herren med glede. 

 

Eller 

L: La oss gå i fred 

A: i Jesu Kristi navn  

27 Postludium 

Dersom det er utgangsprosesjon, kan menigheten følge etter 

prosesjonen. I stedet for postludium kan det synges en salme 

mens menigheten går ut 

. 


