ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTEN
Randesund menighet – Full agenda (liturg)
Justert mai 2021 – vedlegg til søknad til biskopen i Agder
Musikk: Kyrie og Gloria: Tore W. Aas. Guds Lam: Tore W. Aas = allmenn serie 2.
For øvrig: allmenn serie 1.
Forklaringer og forkortelser:
L
Liturg, den presten som leder gudstjenesten
ML
Medliturg = klokker og alle andre som har spesielle oppgaver i gudstjenesten
K
Kantor/organist
F
Forsanger
M
Menighet
A
Alle
G20 = Gudstjenesteboken 2020 (= ordning for hovedgudstjenesten i Dnk revidert 2019).
I rød skrift: ”Rubrikker”, merknader og nærmere forklaringer til det enkelte ledd.

I. SAMLING
1. Forberedelse
1. Det ringes i fem minutter med klokkene
2. ML orienterer om kort om dagens gudstjeneste, etterfulgt av kort stillhet. Orienteringen avsluttes
med at ML sier:
ML: La oss være stille for Gud!
3. Deretter slås tre bønneslag med kirkeklokken.
2. Inngangssalme
Prosesjon hvis det er dåp i gudstjenesten, gjerne også ellers.
Menigheten står under inngangsalmen/reiser seg når prosesjonen kommer inn.
3. Inngangsord/Hilsen
L: Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus
M: Amen
Menigheten setter seg.
4. Samlingsbønn
Bes av en medliturg (klokker).
Vanligvis brukes gudstjenestebokens «samlingsbønn 2»:
ML: Hellige Gud, vi er samlet for ditt ansikt
for å møte din kjærlighet og sannhet.
Fyll oss med din Ånd og gjør oss åpne for det du vil gi oss.
La ordet ditt slå rot i hjertet,
så Kristus lever i oss og vi blir ett i deg
og tjener deg i alle ting.

I gudstjenester med barn kan gjerne denne brukes (nr.5):
ML: Gud, du er midt iblant oss.
A: Gud, du er midt iblant oss
ML: Du omgir oss på alle sider.
A: Du omgir oss på alle sider.
ML: Hold oss i din hånd.
A: Hold oss i din hånd.
(5. Syndsbekjennelsen kommer som ledd 17 - før forbønnen).
6. Bønnerop KYRIE
(Mel.: Tore W. Aas)
A: Kyrie eleison, Kriste eleison, Kyrie eleison.
Gud Fader, miskunne deg. Herre krist, miskunne deg.
Hellige Ånd, miskunne deg.
7. Lovsang GLORIA
(Mel.: Tore W Aas). Leddet faller bort i fastetiden.
L: Ære være Gud i det høyeste!
A: og fred på jorden bland mennesker som Gud har glede i. Vi lover deg, vi priser deg, vi tilber
deg, vi opphøyer deg. Amen.
DÅP. SØNDAGSSKOLE
Hvis det er DÅP, finner den sted her.
Søndagsskolen samles før lesningene begynner og går til en egen samling.
(8. Dagens bønn utelates. Dagens bønn kan brukes som samlingsbønn på høytidsdager).

II. ORDET
9. Første lesning
L/ML: La oss høre Herrens ord!
ML (klokker) leser
ML: Det står skrevet i/hos …
Lesningen avsluttes med:
ML: Slik lyder Herrens ord!
10. Salme
(En bibelsk salme, en salme eller korsang/soloinnslag, evt. kort stillhet mellom lesningene).
11. Andre lesning
ML (jfr. til første lesning)

12. Evangeliet
Alle står.
Halleluja
synges både før og etter evangelielesning (nytt).
Menigheten bruker gjerne salmebokens nr. 977.5 (O’Carroll/Walker 1985) (nytt)
- Eller 977.4 (Slavisk – vårt vanlige til 2021)
- Eller 977.6 (J. Berthier)
L/ML (leser evangeliet fra «koret»): Det står skrevet i evangeliet etter …
Lesningen avsluttes med:
L/ML: Slik lyder det hellige evangelium.
Halleluja
Halleluja gjentas etter evangelielesningen, alternativt synges en kort salme eller et annet svarledd.
I høytidsgudstjenesten kan det synges et høytidsvers.
13. Preken
14. Trosbekjennelse
(Utelates her hvis det er dåp i gudstjenesten).
L: La oss bekjenne vår hellige tro!
A: 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, fór ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag, fór 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.
15. Salme

16. Kunngjøringer
v/ML/klokker
17. Syndsbekjennelse. Forbønn
L: La oss bøye oss for Gud og be om tilgivelse.
Vanligvis brukes syndsbekjennelse A:
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.
Løftesord:
L | Guds ord sier: Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss
syndene og renser oss for all urett. (1.Joh.1,9)
18. Forbønn for kirken og verden
Vanligvis ordnet etter temaområder (G20 s.209 ff), evt. etter modell 1.
Evt. etter modell 2 (lystenning) eller modell 5 (bønnevandring), f.eks. i gudstjenester med barn/unge.
Menighetssvar:
Svar nr. 6 (Mel.: O. J. Overøye; G20 s.235):
M: Hør vår bønn. Hør vår bønn. Gud, hør vår bønn.
Siste gang: Amen.
Eller nr. 7:
Gud, skap i oss tro håp og handling. Herre, hør vår bønn.
19. Menighetens takkoffer. Salme/instrumental.
Menighetens takkoffer samles inn her, når det ikke er nattverd (evt. kan det samles inn under ledd 27
postludium/utgang). Når det er nattverd, kommer offeret under ledd 20.
Offeret samles inn ved Vipps og i benkene med kontanter, og bæres frem til alteret (evt. sammen med
brød og vin).

III. NATTVERD
Beger og disk, kanne og brødeske er satt klare på alteret før gudstjenesten begynner.
Vanligvis brukes nattverdbønn A (følger her).
Når det er dåp i gudstjenesten, brukes gjerne nattverdbønn F (se under).
20. Forberedelse av måltidet

L/ML plasserer kalk og disk på kalkkledet, oblater legges på disken og vin helles i kalken. Når alt er ferdig
bes følgende bønn:
L: Velsignet er du, Gud. Din er jorden og alt som fyller den. Av ditt eget gir vi deg tilbake. Foren din
kirke av alle folkeslag og tungemål. Likesom kornet er blitt ett i brødet og druene i vinen, så gjør
oss til ett med hverandre og med Herren Jesus Kristus.
Ta imot oss og våre gaver i Jesu navn.
M: Amen.
21. Takksigelse og bønn
L: Herren være med dere.
M reiser seg og synger: 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.
Innledende lovprisning
Eks.: treenighetstidens:

PREFASJON

L: I sannhet verdig og rett er det at vi alltid og alle steder takker deg, 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 SANCTUS
A: Hellig, hellig, hellig, er Herren Sebaot.
All jorden er full av din herlighet.
Hosianna i det høyeste.
Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste.
Nattverdbønn A
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 hellige 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.
Innstiftelsesordene VERBA
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.
L: Nådige Gud, vi feirer dette måltid med glede og takk for din Sønns fullbrakte offer, i troen på
hans seierrike oppstandelse og himmelfart og i forventning om hans gjenkomst i herlighet.
Vi ber deg: Fyll oss med din kjærlighet, så vi kan gjenkjenne Kristus i den som sulter og tørster.
Lær oss å elske hverandre som du har elsket oss, og la oss en gang samles hos deg i ditt
fullendte rike.
Herrens bønn/Vår Far
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.
22. Nattverdmåltidet
Fredshilsen PAX
L: Guds fred være med dere.
M: Guds fred være med deg.
Brødsbrytelse
L: Brødet som vi bryter, gir oss del i Kristi kropp.
Fordi det er ett brød, er vi alle én kropp. (1.Kor.10,16f).
L: Kom, for alt er gjort ferdig.
Guds lam AGNUS DEI.
Musikk: Normalt brukes Tore W. Aas (= allmenn serie 2).
(Alternativt kan også brukes allmenn serie 1).
A synger (mens nattverdgjestene kommer fram):
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.

Måltid
Utdelingen skjer vanligvis kontinuerlig ved alterringen med knefall. Menigheten kommer frem, henter
beger og kneler på alterringen, mottar brød og vin, og går tilbake til plassen sin.
Når det er dåp, skjer utdelingen vanligvis ved intinksjon.
Under nattverdgangen blir det gjerne sunget salmer eller fremført vokal- eller instrumentalmusikk.
Utdelingsordene lyder:
Kristi kropp gitt for deg. Kristi blod, gitt for deg.
Bønnestasjoner
I Søm kirke er det anledning til å bruke bønnestasjonene under nattverdgangen:
• Bønnekrukke og perleglass på sidealteret
• Lysgloben
Etter utdelingen: Bønnekrukke og perleglass bæres fram (kirkeverter).
L løfter kalk og disk
L: Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus
har nå gitt oss sin kropp og sitt 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.
L: Fred være med dere.
23. Måltidets avslutning. Takkebønn (+bønn for bønnekrukke / perler / lys)
Liturgen velger en av takkebønnene fra gudstjenestepermen. F.eks. denne:
L: 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
stadfeste i oss håpet om det evige liv, for Jesu Kristi skyld.
M: Amen
Liturgen løfter bønnekrukke/perleglass og kan f.eks. be slik:
L/ML: Vi løfter frem for deg bønner vi har skrevet og tanker vi har tenkt.
Du ser hvert lys, hver perle og hvert hjerte.
Ta det alt i dine hender.
Rør ved våre liv og relasjoner, så sår kan bli leget og vi kan bli hele.

IV. SENDELSE
24. Salme
Menigheten står under salmen og velsignelsen.
Salmen kan flyttes til ledd 27 Postludium/Utgangsprosesjon
25. Velsignelse
L: La oss prise Herren
M: Gud være lovet. Halleluja, halleluja, halleluja.

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. +
M: Amen, amen, amen
3x3 bønneslag med klokkene
26. Utsendelse
Når menigheten blir sittende under det etterfølgende postludiet, kan utsendelsesordene sies etter
postludiet.
F.eks.:
L: Kristus sier: «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og
bære frukt, frukt som varer». Gå i fred. Tjen Herren med glede!
Eller:
L: Gå i fred. Tjen Herren med glede!
27. Postludium og utgang
Alternativt utsendelsesord og så utgang under postludiet.
Enten: forsamlingen setter seg og lytter til postludiet.
Eller, hvis det er prosesjon inn: prosesjonen går ut under postludiet.

Tillegg: alternativ nattverdliturgi (F)

III. NATTVERD (nattverdbønn F) (2019)
Brukes gjerne når det er dåp i hovedgudstjenesten i Randesund menighet.
Musikk: Allmenn serie 1 og 2. (Guds Lam: Tore W. Aas = allmenn serie 2).
HILSEN Prefasjonsdialog
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
INNLEDENDE LOVPRISNING Prefasjon (fremsies)
L | Gode Gud, du har skapt oss og kalt oss ved navn. Du åpner din hånd og metter alt som lever med det
gode. Sammen med din menighet i himmelen og på jorden lovsynger vi ditt hellige navn:
A synger:
Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot.
All jorden er full av din herlighet. Hosianna i det høyeste!
Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste!
L | Vi takker deg for Jesus Kristus, vår frelser. Han er det levende brød som kommer ned fra himmelen og
gir verden liv.
Vi ber deg: Send din Ånd over oss og disse gaver, så vi kan ta imot Jesus Kristus i brødet og vinen.
INNSTIFTELSESORDENE Verba
L: … så ofte som dere drikker det, til minne om meg.
FADERVÅR (2011. Fremsies)
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.
Brødsbrytelse
L: Brødet som vi bryter, gir oss del i Kristi kropp.
Fordi det er ett brød, er vi alle én kropp. (1.Kor.10,16f).
L: Kom, for alt er gjort ferdig.

Guds lam Agnus Dei
A synger (mens nattverdgjestene kommer fram) | 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
Utdelingsord: Kristi kropp, gitt for deg. Kristi blod, gitt for deg.
Etter utdelingen:
L: Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt oss sin kropp og sitt 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.
L: Fred være med dere.
MÅLTIDETS AVSLUTNING
(Fremsies)
L: La oss takke og be.
L: 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 stadfeste i oss
håpet om det evige liv, for Jesu Kristi skyld.
M: Amen.

