Et eksempel på mal for en ganske kort
gudstjeneste etter forslag til ny gudstjeneste
for Den norske kirke
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L (Gudstjenesteleder) = prest
L (Medliturg) = for eksempel en ungdom eller flere.
M = menigheten
A = alle

I. SAMLING
1. FORBEREDELSE
Klokkeringing
- uten de avsluttende tre slag.
Her kan følge kortfattet

Informasjon om dagens gudstjeneste
Informasjonen avsluttes med:

”La oss være stille for Gud”
Kort stillhet
Dersom det ikke er innledende informasjon og stillhet, avsluttes klokkeringingen med tre slag og
gudstjenesten fortsetter med inngangssalmen.

Tre klokkeslag

2. INNGANGSSALME
3. INNGANGSORD
L (Gudstjenesteleder): Vi er kommet til Guds hus, vi forenes som søsken i Faderens,
Sønnens og Den Hellige Ånds navn.
M: Amen

4. SAMLINGSBØNN
L (Medliturg):
Gode Gud, vi løfter gleder fram for deg i takk og bøn.
Stille, sitrande gleder,
djupe, undrande gleder,
og sterke, ville gleder .
Gud, gjer oss sterke og glade
A: Gud, gjer oss sterke og glade.
A: Amen
Dette er et av forslagene, men det åpnes også for at man kan skrive denne bønnen selv eller bruke en annen
aktuell bibeltekst.

5. BØNNEROP KYRIE
Kyrie eleison
Kriste eleison
Kyrie eleison

6. LOVSANG GLORIA
En eller flere lovsanger, for eksempel fra forslaget til ny salmebok:

R 4261 Hærskarenes Gud og/eller R 0203 Gud, jeg opphøyer ditt navn (Lord, I lift your
name on high).

II. ORDET
10. EVANGELIUM
Halleluja / Salmevers
Menigheten reiser seg.

L (Medliturg): ”Slik står det skrevet i evangeliet etter…
Dagens tekst fra evangeliet leses.
Lesningen avsluttes med: Slik lyder det hellige evangelium ”
.

Hallelujavers / salmevers
Menigheten setter seg etter hallelujaverset/ salmen.

11. PREKEN
Preken over en eller flere av dagens tekster. Det kan gis tid til stillhet etter prekenen.

12. TROSBEKJENNELSE CREDO
Menigheten står under trosbekjennelsen og etterfølgende salme.

L (Medliturg): La oss bekjenne vår hellige tro.
M: 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, for ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag, for 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.

13. SALME

III. FORBØNN

14. SYNDSBEKJENNELSE
Ledes av L (Gudstjenesteleder).

A: Gud, du som elsker oss uten forbehold,
du som er kilden til liv og fellesskap,
for deg bekjenner vi vår likegyldighet og delaktighet i det som ødelegger livet.

15. FORBØNN
Forbønnen ledes fortrinnsvis av en forbønnsleder. Hvert bønneavsnitt leses av en eller flere
gudstjenestedeltakere, fortrinnsvis av dem som har vært med å utforme bønnene.
Det kan være den som ber bønnen, eller en annen som tenner lys.
Hvert av bønneavsnittene (3 til 6 stk.) kan disponeres slik:.

L: (Medliturg): La oss vende oss til Gud i bønn

Vi tenner et lys for…
Et lys tennes på lysglobe eller et bord med bønnelys.

og takker / ber for / om…
Her kan tilføyes en eller flere bønner for det bønneemne lyset ble tent for
Her kan følge Bønnestillhet

Gud, vi ber
M: Herre, hør vår bønn (eller et annet bønnesvar).
L: (Medliturg):
Det åpnes også for at forbønnen kan organiseres som en bønnevandring.

IV. NATTVERD
16. FORBEREDELSE AV MÅLTIDET
SALME – (OG EVNT. MENIGHETENS TAKKOFFER)
Nattverdfat og nattverdbeger hentes fra anretningsbordet og plasseres på alteret. Brød legges på fatet, og
vin helles i begeret. Takkofferet kan samles inn og bæres fram i tilknytning til denne handlingen, mens det
synges en salme. Salmen kan erstattes av annen høvelig musikk
L: (Medliturg): Velsignet er du, Gud som metter de sultne og oppreiser de fattige. Du fyller

oss med lovsang.
M: Velsignet være Gud i evighet. Amen.

17.TAKKSIGELSE OG BØNN (Eukaristibønn)
Innledende lovprisning
L (Medliturg): I sannhet verdig og rett er det at vi alltid og alle steder takker deg, allmektige
og nådige Gud, 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:
A: Hellig, hellig, hellig
L (Gudstjenesteleder): Vi lover deg, himmelens og jordens Gud, som omslutter alt du har
skapt med din kjærlighet. Takk for frelsen du har gitt oss gjennom Jesus Kristus. Send din
Ånd over oss og dine hellige gaver, og gjør oss til ett med hverandre og med Jesus Kristus.

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 begeret etter måltidet, takket, gav dem og sa: Drikk alle
av den. Dette begeret 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.
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.
(Det Norske Bibelselskap, NT 2005)

19. NATTVERDMÅLTIDET
Du Guds Lam (Agnus Dei)
M: 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.

Utdeling
Utdelingsordene lyder:

Kristi kropp
Kristi blod
Under utdelingen går liturg og nattverdutdeler og stiller seg foran alteret, og menigheten kommer frem på
rekke. Alternativt kan nattverdgjestene knele på alterringen. Dersom det er flere enn to som deler ut, kan
disse stille seg på forskjellige steder i kirkerommet. Det kan synges en eller flere salmer og/eller fremføres
egnet kor- og instrumentalmusikk. Etter utdelingen kan liturgen si:

L (Gudstjenesteleder): Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt oss sitt
hellige legeme og blod som han ga til soning for alle våre synder.
L eller M: Styrk oss og hold oss oppe i en sann tro til det evige liv

20. MÅLTIDETS AVSLUTNING
TAKKEBØNN
L (Medliturg): Vi takker deg, nådige Gud, for at du gir din Sønn til oss i brødets og
vinens skikkelse. Du som kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv: Gi oss kraft til å gå
frimodig ut i verden for å gi din kjærlighet videre til våre medmennesker. I Jesu navn.
M Amen.

V. SENDELSE
21. SALME
Menigheten står under salmen.

22. VELSIGNELSEN
Velsignelsen leses eller synges.
Velsignelsen kan mottas ved at den enkelte gjør korsets tegn.

Innledning til velsignelsen kan være:

L (Gudstjenesteleder): Ta imot velsignelsen
L (Gudstjenesteleder): 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.
3 x 3 BØNNESLAG

23. UTSENDELSE
L (Medliturg): Gå i fred. Tjen Gud og din neste med glede.

24. POSTLUDIUM / UTGANGSPROSESJON
Menigheten kan sitte, stå i rommet eller gå ut under dette leddet. Dersom det er prosesjon, følger
menigheten etter prosesjonen ut.

