
Ordning for familiegudstjeneste 

Grønn = uforandret fra 2015 

Svart = det vi har hatt siden 2015 som vi nå må søke 

dispensasjon om. 

 
I  SAMLING 

 

1. Forberedelse 

Klokkeringing 

 

Informasjon om dagens gudstjeneste som avsluttes med 

«La oss være stille for Gud» 

3 klokkeslag 

 

Preludium (og inngangsprosesjon hvis dåp) 

 

2.  Inngangssalme 

 

3.  Inngangsord 

L: Kjære menighet, nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far 

og Herren Jesus Kristus! 

 

4.  Samlingsbønn  

L: Gud, du er midt iblant oss.  Du omgir oss på alle sider.  

Hold oss i din hånd.  Amen.  

 

5.  Syndsbekjennelse 

Her har vi ikke innledning og vi vil søke dispensasjon om å 

fortsetter slik. 

A: Gud, du kjenner og elsker oss alle. 

Vi har gjort deg imot. 

Vi har glemt det du vil vi skal gjøre. 

Vi har tenkt mer på oss selv enn på andre. 

Tilgi oss, for Jesu skyld. 

 

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

og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett.» 

 

Vi søker dispensasjon om å fortsette som nå uten Kyrie og Gloria. 

 

6.  Dåp  

 

II  ORDET 

 

7.  Salme 

 

8.  Tekstlesing Kun en tekst 

 

9.  Preken 

 

10. Trosbekjennelse (Utelates her om det er dåp i gudstjenesten) 

Eller måne og Sol 

 

11.  Salme kan falle bort om trosbekjennelsen synges 

 

III  FORBØNN 

 

12. Forbønn Enten som formulerte bønner eller bønnevandring. 

Bønnesvar: 

Å Gud, hør vår bønn synges som regel før og etter forbønnen. 

 

IV  NATTVERD  

 

13. Salme og menighetens takkoffer  



 

14. Takkofferbønn 

 

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.» 

 

15. Takksigelse og bønn.  

GU foreslår å søke dispensasjon om å fortsette å bruk denne.  

L: La oss lovprise Gud. 

    Gud vil vi takke og ære. 

A: Gud vil vi takke og ære. 

 

Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot! 

Eller annen lovsang.  

Vi bruker den samme Hellig, hellig som vi bruker under 

høymessen. 

GU foreslår å søke dispensasjon om å bruke en annen høvelig 

lovsang her etter behov/ønske slik som praksisen nå er. 

 

L: Vi lovsynger deg, himmelens og jordens skaper.   

Du omslutter oss med kjærlighet og omsorg. 

Takk for frelsen du har gitt oss gjennom Jesus Kristus. 

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

 

Innstiftelsesordene 

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 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. 

 

Fadervår  

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 

 

16.  Nattverdmåltidet 

 

Dette er Jesu legeme.  Dette er Jesu blod. 

eller: 

Kristi kropp, gitt for deg.  Kristi blod, utøst for deg. 

 

L: Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt oss sitt 

hellige legeme og blod som han ga 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. 

 

17.  Måltidets avslutning 

 



L: La oss 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. 

 

V SENDELSE 

 

18.  Salme 
 

19.  Velsignelse 

 

(L:) 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 

 

20. Postludium 

 
 

21.  Utsendelse 

Gå i fred, tjen Herren med glede! 

 

 


