
Ordning for høymesse i Tananger menighet 

 

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 

A: Hellige Gud, vi er samlet for ditt ansikt for å møte din 

kjærlighet og sannhet.  

Send oss din Ånd og gjør oss åpne for det du vil gi oss.  

La ditt ord slå rot i våre hjerter, så Kristus lever i oss, og vi 

blir ett i deg og tjener deg i alle ting.  Amen 

Hvis det er dåp i gudstjenesten, finner den sted her.  

Vi trenger dispensasjon for å fortsette med dåp her som vi har hatt 

og ikke etter Gloria etter gloria. Vi vil at det skal skje før 

søndagsskolen går ut. 

Søndagsskolen går ut etter dåpen etter en invitasjon/informasjon. 

5.  Syndsbekjennelse 

L: La oss bøye oss for Gud, i stillhet legge fram for ham 

det som ligger oss på hjertet og bekjenne våre synder. 

Dispensasjon for å beholde denne innledningen. 

 

A: Gud, vær meg nådig! 

jeg har syndet mot deg og sviktet min neste 

- med tanker og ord, 

med det jeg har gjort 

og med det jeg har forsømt. 

Tilgi meg min synd for Jesu Kristi skyld. 

Skap i meg et rent hjerte, 

Og gi meg kraft til nytt liv ved din Hellige Ånd 

 

6. Bønnerop Kyrie 

A: Kyrie eleison, Kriste eleison, kyrie eleison 

Gud Fader miskunne deg, Herre Krist, miskunne deg 

Hellige Ånd miskunne deg 

 

L: Guds ord sier at «Dersom vi bekjenner våre synder,  

er Gud trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene  

og renser oss for all urett.»  

Dispensasjon for å ha løftesord her i stedet for direkte etter 

syndsbekjennelsen. 

 

7.  Lovsang Gloria 

   

II  ORDET 



 

Salme/lovsanger før preken  

 

8. og 9.  Tekstlesing 

Begge tekster leses under ett 

 

Evangelieteksten leses her med Halleluja (salmebok 977.6) 

før og etter evangelieteksten. 

 

10.  Preken 

 

11.  Salme  

 

12.  Trosbekjennelsen (utelates her ved dåp) 
Ledes som regel av tekstleser 

 

III  FORBØNN 

 

13.  Forbønn 
Vi bruker som regel tre-leddet forbønn ledet av prest og/eller 

gudstjenestemedhjelpere. 

 

L La oss be for kirken og verden  

 

Bønnesvar: 

Å Gud, hør vår bønn   

Synges som regel før og etter forbønnen. 

 

14.  Nattverdsalme og menighetens takkoffer 

Offeret tas vanligvis opp i benkene eller på Vipps. 

 
IV  NATTVERD Messehagel på «rød» dager. 

 

15.  Takkofferbønn 

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. 

 

 

16.  Takksigelse og bønn 

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. 

I sannhet verdig og rett er det at vi alltid og alle steder 

takker deg, hellige Herre, allmektige Gud, evige Far,  

ved Jesus Kristus, vår Herre,  

han som du sendte til frelse for verden,  

for at vi ved hans død skulle få tilgivelse for syndene  

og ved hans oppstandelse vinne det evige liv.  

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, hellig, hellig er Herren Sebaot… 

 

 

L | Vi priser deg, hellige Gud, himmelens og jordens 

Skaper, du som har elsket verden og gitt din Sønn, Jesus 

Kristus, for at han skulle frelse oss fra synd og død og 



vinne deg et hellig folk. Vi ber deg: Send din Ånd over oss 

og dine gaver, så vi i tro kan ta imot Jesus Kristus i brødet 

og vinen. 

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. 

Stort er troens mysterium (Ikke i høymesse med dåp) 

L | Stort er troens mysterium. 

A | Kristus døde. Kristus stod opp. Kristus skal komme 

igjen.  Ham være ære for kjærligheten som er sterkere enn 

døden. 

L Sammen med alle dine barn ber vi den bønn som din 

Sønn har lært oss.  

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 

Fredshilsen  

L: Guds fred være med dere. 

M: Guds fred være med deg. 

 

Angus Dei: Du Guds Lam...   

L | Kom, for alt er gjort ferdig. 

17. Nattverdmåltidet  

Dette er Jesu legeme.  Dette er Jesu blod. 

eller: 

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

 

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. Fred være med dere. 

18.  Måltidets avslutning 

Vi takker deg, himmelske Far, for dine velsignede gaver. 

Vi ber deg at du ved disse gavene vil bevare oss i troen på 

deg, forene oss i din kjærlighet og stedfeste oss i håpet om 

det evig liv, for Jesu Kristi skyld. Amen  

V  SENDELSE 

19.  Salme 



20.  Lovprisning og velsignelse 

L: La oss prise Herren! 

M: Gud være lovet. Halleluja, halleluja, halleluja! 

 

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. 

 

M: Amen. Amen. Amen. 

 

3x Bønneslag 

 

21.  Postludium 
 

22.  Utsendelse 

Gå i fred, tjen Herren med glede! 


