
Bekendtgørelser
Den apostolske velsignelse.  2. Kor 13,13 

Den korsfæstede og opstandne frelser, vor Herre Jesus Kristus, som nu har givet jer sit hellige 
legeme og blod, hvormed han har gjort fyldest for alle jeres synder, han styrke og opholde jer derved i en 
sand tro �l det evige liv. Fred være med jer.

 Den aroni�ske velsignelse. 4. Mos 6,23-26.  

Opstandne Herre og frelser…..  

4. salme

Ikke forvandling, som de katolske.

Bemærk: De�e er Jesu Kris� legeme og blod! 

Kollektbøn

NADVER Oplø� jeres hjerter 

Kirkebøn 1. Tim 2,1-2

5. salme

Postludium 

 Hellig, hellig, hellig (jf Esajas 6,3 + Åb 4,8 og 11)

 

Inds��elsesordene (1. Kor 11,23-25) 

Men realpræsens                             Joh 6,51

 Herren velsigne dig og bevare dig

 Herren lø�e sit åsyn på dig og give dig fred!

Fadervor 

Hilsen

 Hosianna i det højeste (Ma� 21,9 Hosianna =
hebraisk = frels dog!)

Ikke symbol som de reformerte.

 Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig

Velsignelsen

Udgangsbøn

 

1. at sørge over mine synder

Bønner ved gudstjenesten: DDS side 943 og frem.

Højmesse     = sognets faste hovedgudstjeneste. 

Samtaleark    Gudstjenestens forløb   v/ Peter Nord Hansen     side 1

Esajas 55,1-4   Kom, nu er alt rede! Luk 14,17

Hvad er en kristen gudstjeneste?  Matt 18,20  Luk 15,32

Liturgi Kongelig autorisation 1992: Ritualbogen. 

1. Indledning (musik, bøn og lovsang) 

4. Afslutning (velsignelse, bøn og musik)

Klokkeringning

2. Ordet (tekstlæsninger, trosbekendelse, prædiken og kirkebøn)
3. Nadver

Præludium

Højmessens fire hoveddele:

Indgangsbøn     Jeg vil gerne lære tre ting:

(Gloria)     DDS 434 
(Skriftemål)

1. salme Salme 96,1f,  Kol 3,16
Hilsen
Kollektbøn Alterbog, side 980 og fremefter.
Tekstlæsning (GT)

1. tekstrække er fra ca. år 400!

 

2. tekstrække er fra 1885

2. at tro i liv og død på Jesus

I 1992 blev GT-læsninger tilføjet   2. Tim 3,15

2. salme
Tekstlæsning (NT)
 Epistel eller lektielæsning. Epistel = brev. Lektie (Acta og Åb) = læsestykke.

3. at forbedre mig hver dag

Trosbekendelsen 

(Kyrie) Vekselsang, DDS 433. I udvidet form i DDS 432 = litaniet, som kan bruges i fasten

Indlem det i din menighed, og bevar det i dit samfund både her og hisset.

Bøn: Den almæg�ge Gud, vor Herre Jesu Kris� Fader, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden og 
skænket dig syndernes forladelse, han styrke dig med sin nåde �l det evige liv! Han bevare din udgang og 
indgang fra nu og �l evig �d! Amen.

Vi beder dig: Tag i nåde mod de�e barn, som vi bærer frem for dit åsyn. 

DÅB: 1.Pet 1,3
Bøn: Vi takker dig, himmelske Fader, fordi du ved din enbårne Søn har givet os den hellige dåb, hvori du gør 
os �l dine børn og skænker os Helligånden med syndernes forladelse og det evige liv.

Evangelielæsning

3. salme

Prædiken

Den athanasianske 
Den nikænske trosbekendelse

Mange kristne bekendelser. Eks. Filip 2,6-11; 1.Kor 15,3-5 og 1. Tim 3,16

 Den apostolske trosbekendelse



Der er - som vi hørte i videoen - nogle muligheder for variation i højmessen. Var der noget, du fik lyst til, at I 
skulle afprøve i jeres menighed?

 Den aroni�ske velsignelse. 4. Mos 6,23-26.  
 Herren velsigne dig og bevare dig
 Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig

Til samtale/eftertanke:

5. salme
Udgangsbøn

Var der noget i videoen der var nyt eller overraskende for dig?

 Herren lø�e sit åsyn på dig og give dig fred!

Hvad er du for tiden mest glad ved, når du er til en højmesse-gudstjeneste?

Postludium 

Når man forstår de mange dybe strenge fra både Bibelen og kirkens historie, som højmessens liturgi spiller på, 
er der rigtig mange skatte i den. Hvad kan vi gøre for at formidle disse ting til dem, der ikke er så dus med 
liturgien og dens betydning og som alligevel kommer i kirken?

Velsignelsen

Bekendtgørelser

Bemærk: De�e er Jesu Kris� legeme og blod! 

Ikke forvandling, som de katolske.

Evangelielæsning

Samtaleark    Gudstjenestens forløb   v/ Peter Nord Hansen     side 2

Kirkebøn 1. Tim 2,1-2
Prædiken

Den apostolske velsignelse.  2. Kor 13,13 

4. salme

NADVER Oplø� jeres hjerter 

 

hebraisk = frels dog!)

 Hellig, hellig, hellig (jf Esajas 6,3 + Åb 4,8 og 11)

Opstandne Herre og frelser…..  
Fadervor 
Inds��elsesordene (1. Kor 11,23-25) 

 Hosianna i det højeste (Ma� 21,9 Hosianna =

Ikke symbol som de reformerte.

Men realpræsens                             Joh 6,51

Den korsfæstede og opstandne frelser, vor Herre Jesus Kristus, som nu har givet jer sit hellige legeme og  
blod, hvormed han har gjort fyldest for alle jeres synder, han styrke og opholde jer derved i en sand tro �l 
det evige liv. Fred være med jer.

Kollektbøn
Hilsen

Indre Missions Undervisningsvideoer
Find flere videoer på imedia.dk


