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SALME

Velkommen til højmesse i Sct. Pauls Kirke. Denne guide beskriver forløbet af de
højmesser, der ledes af sognepræst Flemming Baatz Kristensen.

MEDDELELSER
Præstens hilsen: Herren være med jer!
Menigheden rejser sig og synger: Og med din ånd!
INDLEDNING: Klokkeringning og bedeslag.
Præsten lyser den aronitiske velsignelse:
INDLEDNINGSSALME:
Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig
og være dig nådig!
Herren løfte sit åsyn på dig
og give dig fred!
Menigheden synger: Amen. Amen. Amen.
POSTLUDIUM (orgel).

Når der er DÅB ... finder den sted lige
efter klokkeringningen og bedeslagene.
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Præstens åbningshilsen: Om søndagens/helligdagens tema og præg.
Præsten og menigheden: SYNDSBEKENDELSE
Barmhjertige Gud, jeg bekender, at jeg er bundet af det ondes magt
og ikke kan befri mig selv.

SALME: O du Guds Lam

Jeg har syndet mod dig i tanke, ord og gerning,
både ved det, jeg har gjort og ved det, jeg har undladt at gøre.

De, der ønsker at tage del i nadveren,
begynder at gå op til alteret, mens
O du Guds Lam synges.

Jeg har ikke elsket dig af hele mit hjerte, jeg har ikke elsket min næste
som mig selv.
For Jesu Kristi skyld: Hav barmhjertighed med mig,
tilgiv mig, forny og led mig, så jeg kan fryde mig ved din vilje
og vandre på dine veje, dit hellige navn til ære.
Amen.
Forsanger:
Alle:
Forsanger:
Alle:
Forsanger:
Alle:

Menigheden rejser sig op og præsten siger:
Vor Herre Jesus tog i den nat,
da han blev forrådt …

Herre Gud Fader i himlen!
Forbarm dig over os!
Herre Jesus, vor frelsermand!
Forbarm dig over os!
Herre Helligånd, vort lys og vor trøst!
Forbarm dig over os!

Der er kontinuerlig uddeling,
dvs. man tager et bæger nedenfor
prædikestolen, knæler ved knæfaldet
og modtager nadverens gaver, rejser sig
og sætter bægeret på plads på bakken
over for prædikestolen.
Under nadveren synges en salme.
Præsten: Bøn efter nadveren.

Præsten: Befrielsens ord.
SALME - oftest en lovsang, der synges af en stående menighed.
Præstens hilsen: Herren være med jer!
Menighedens svarer: Og med din ånd!
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Præsten: Dagens bøn.
Menigheden synger: Amen!

MOTET - korsats ved kirkens kor.
KIRKEBØN
Bønnen inddeles i små afsnit, og menigheden svarer efter hvert afsnit:
Præsten/forbederen: … derom beder vi!
Menigheden synger: Hør os, kære Herre Gud!
Præsten afslutter med: … ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre.
Menigheden synger: Amen!

Menigheden rejser sig, og der læses en tekst
fra det gamle testamente (lektie) og en
tekst fra det nye testamente (epistel).
SALME
Alle rejser sig.
Præsten: Dette hellige evangelium…
Menigheden synger: Gud være lovet
for sit glædelige budskab.
Præsten læser dagens prædiketekst.

SALME
NADVER
Præsten: Opløft jeres hjerter til Herren
… synge din herligheds lovsang.

Teksterne findes bagerst i salmebogen
(side 980-1313). Søn- eller helligdagens
navn står på kirkens salmetavler.

Menigheden synger: Hellig, hellig, hellig
er Herren, Gud den Almægtige.
Himlen og jorden er fuld af din herlighed.
Hosianna i det højeste!
Velsignet være han,
som kommer i Herrens navn.
Hosianna i det højeste!

Børnekirke under prædikenen.
(Børnene går ned i sognehuset under den
sidste salme før prædikenen og kommer op
under den første salme efter prædikenen).

Præsten: Lovet være du … når du
fuldender den i dit rige.
Menigheden synger: Amen.

SALME
PRÆDIKEN

Alle:
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget vorde/blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi/for dit er riget og magten og æren i evighed!
Amen.
8

Efter prædiken rejser menigheden sig og
præsten lyser den apostolske velsignelse.
Stående synges trosbekendelsen
af menighed og præst.
Enten: Den apostolske trosbekendelse
eller: Den nikænske trosbekendelse.
(Se den apostolske- og den nikænske
trosbekendelse på de næste sider).
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DEN APOSTOLSKE TROSBEKENDELSE:

DEN NIKÆNSKE TROSBEKENDELSE:

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger
og alt hans væsen.

Vi tror på én Gud, den almægtige Fader,
himmelens og jordens,
alt det synliges og usynliges skaber.

Vi tror på Gud Fader, den Almægtige,
himlens og jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus,
hans enbårne Søn, vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til dødsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til himmels,
siddende ved Gud Faders,
den Almægtiges højre hånd,
hvorfra han skal komme at dømme
levende og døde.
Vi tror på Helligånden,
den hellige, almindelige kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv.
Amen.

Og på én Herre,
Jesus Kristus, Guds enbårne Søn,
som er født af Faderen før alle tider,
Gud af Gud, lys af lys, sand Gud af sand Gud,
født, ikke skabt, af samme væsen som Faderen,
ved hvem alt er skabt,
som for os mennesker og for vor frelse
steg ned fra himlene og blev kød
ved Helligånden af Jomfru Maria
og blev menneske,
som også blev korsfæstet for os
under Pontius Pilatus,
blev pint og begravet
og opstod på tredje dagen ifølge skrifterne
og opfor til himmels,
sidder ved Faderens højre hånd
og skal komme igen i herlighed
for at dømme levende og døde,
og der skal ikke være ende på hans rige.
Og på Helligånden, som er Herre,
og som levendegør,
som udgår fra Faderen og fra Sønnen,
som tilbedes og æres
tillige med Faderen og Sønnen,
som har talt ved profeterne.
Og på én, hellig, almindelig og apostolisk kirke.
Vi bekender én dåb til syndernes forladelse
og forventer de dødes opstandelse
og den kommende verdens liv.
Amen.
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