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BØNN FØR MESSEN 

 
Herre Jesus Kristus,  

du brød fra himmelen som metter oss, gi oss å bringe dine  
gaver videre: brød til de sultne, trøst til de sørgende,  

mot til de forsagte, kjærlighet til alle.  

La din godhet og fred gjennom oss strømme ut til verden.  
Gi oss å tjene den menneskehet som du selv har tjent,  

inntil vi alle er samlet til ett i deg. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 
OM Å DELTA I NATTVERDMÅLTIDET 

Vi arbeider og ber for å overvinne splittelsen mellom kirkene, slik  
Herren Jesus ber om: "... at de alle må være ett" (Joh 17,21). Kirken vår 

praktiserer eukaristisk gjestfrihet. Hvis du er døpt og tror på Jesu virkelige 
nærvær i brødet og vinen, er du velkommen til å delta. Ønsker du en varig 

ordning, ta kontakt med en av prestene. 
 

Alle er velkomne fram for å bli velsignet. 
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Menighetssvar med noter eller fet skrift.  (X) betyr at menigheten står. 

INNLEDNING 
 
Velsignet være ditt rike, Fader, Sønn og Helligånd, nå og 
alltid og i all evighet!  
 

  
 
INNTOG MED INTROITUS (X) 
Saligprisningene  

 

1.  Salige er de fatti/ge i ånden  *  himmelriket er /deres. 

2.  Salige er /de som sørger,  *  de skal /trøstes. 

3.  Salige er /de saktmodige,  *  de skal arve /jorden. 

4.  Salige er de som hungrer og tørster et/ter rettferdighet  *  de  

     skal /mettes.   

5.  Salige er /de barmhjertige  *  de skal finne barm/hjertighet. 

6.  Salige er de re/ne av hjertet  *  de skal /se Gud.   

7.  Salige er de som /skaper fred  *  de skal kalles /Guds barn.  

8.  Salige er de som er forfulgt /for rettferdighets skyld  *  

     himlenes rike er /deres. 
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TRINNBØNN (X) 
 
Enten    

Hvor elskelige dine boliger er, Herre, hærskarenes Gud! 
Min sjel lenges, ja vansmekter av lengsel etter Herrens 
forgårder;  
mitt hjerte og mitt kjød roper med fryd til den levende Gud. 
Spurven har jo funnet seg et hus, og svalen et rede hvor 
den har lagt sine unger – 
dine alter, Herre, hærskarenes Gud, min konge og min Gud!  
Salige er de som bor i ditt hus; de skal stadig love deg. 
Salig er det menneske som har sin styrke i deg, de hvis hu 
står til de jevne veier.  
Når de vandrer gjennom tåredalen, gjør de den til en 
kildevang, og høstregnet dekker den med velsignelse.  
De går frem fra kraft til kraft, de treder frem for Gud på Sion. 
Herre, Gud, hærskarenes Gud, hør min bønn! Vend øret 
til, Jakobs Gud! 
Gud, vårt skjold, se til og sku din salvedes åsyn!  
For en dag i dine forgårder er bedre enn ellers tusen.  
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Jeg vil heller stå ved dørtreskelen i min Guds hus enn bo i 
ugudelighets telt.  
For Gud Herren er sol og skjold, Herren gir nåde og ære.  
Han nekter ikke dem noe godt som vandrer i uskyld.  
Herre, hærskarenes Gud, salig er det menneske som 
setter sin lit til deg. 

 
eller 

 
Vær meg nådig, Gud, etter din miskunnhet,  
utslett mine overtredelser etter din store barmhjertighet. 
Tvett meg vel, så jeg blir fri for misgjerning og rens meg fra  
min synd. 
For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd er alltid 
for meg. 
Mot deg alene har jeg syndet, og gjort hva ondt er i dine    
øyne, for at du skal være rettferdig når du taler, være ren når        
du dømmer. 
Se, du har lyst til sannhet i hjertets innerste, så lær meg 
da visdom i hjertets dyp. 
Rens meg fra synd med isop, så jeg blir ren, tvett meg så jeg 
blir hvitere enn sne. 
La meg høre fryd og glede, la de ben fryde seg som du 
har sønderknust.   
Skjul ditt åsyn for mine synder, og utslett alle mine  
misgjerninger. 
Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd 
inneni meg. 
Kast meg ikke bort fra ditt åsyn, og ta ikke din Hellige Ånd   
fra meg. 

 
 
DET LILLE LITANI (X) 
   K: Herre Jesus, du er vår fred… 
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ORDETS LITURGI 
 
EPISTEL 
       .... Slik lyder Herrens ord. Gud være lovet. 
 
GRADUALE 
 
HALLELUJA (X) 

 
 
EVANGELIUM (X) 
 Herren være med dere.   
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Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten ... 
 

Menigheten tegner seg med korsets tegn på panne, munn og bryst:   

 
 

 

 … Slik lyder det hellige evangelium.  

             
  
PREKEN 
 
EKTENI eller FREDSBØNNEN (X) 
 

 
 
 
NATTVERDENS LITURGI 
 
FREDSHILSEN (X) 
            ...Herrens fred være med dere alltid.  Og med din ånd.  
 

Kristus er midt iblant oss. Hils hverandre med et fredens  
tegn! 
 

Alle gir de nærmest omkringstående et tegn på fred, f.eks. ved håndtrykk, 
og sier Kristi fred. 
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OFFERTORIUM 
Offertoriesalmen synges mens pengeofferet samles inn. Menigheten reiser 
seg når gavene bæres frem.  
 

Velsignet være du, Herre, all skapnings Gud. Av din  rikdom 
har vi mottatt det brød som vi bærer frem for deg, en frukt av 
jorden og av menneskers arbeid, som for oss blir livets brød.  

 Velsignet være Gud i evighet. 
 
Velsignet være du, Herre, all skapnings Gud. Av din rikdom 
har vi mottatt den vin som vi bærer frem for deg, en frukt av 
vintreet og av menneskers arbeid, som for oss blir frelsens 
kalk. 

 Velsignet være Gud i evighet. 
 

Kom, Hellige Ånd, og velsigne disse gaver som vi har beredt 
på det hellige alter. 

                       
 
Offertoriesalmen fortsetter under berøkelsen. 
 

Brødre og søstre, la oss be om at Gud, den allmektige, må 
se i nåde til oss og våre gaver. 

 Til lov og ære for sitt navn og til hele verdens frelse. 
  
 Herre Gud, himmelske Fader, din er jorden og det som fyller   
 den. Av ditt eget gir vi deg tilbake. Ta imot oss og våre gaver                                         
 for Jesu Kristi skyld.  
 Amen. 
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EUKARISTIBØNN (X) 
    Vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår Faders kjærlighet og  
  Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. 

     
   
    Løft deres hjerter.   

             
 
  La oss takke Herren vår Gud. 

   
     
  I sannhet verdig og rett er det ..... og tilbedende synge: 
 
 
SANCTUS (X) 

 
 

Ja, sannelig, hellig er du Evige Konge, …..  
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….. I den natt da han frivillig overgav seg selv til liv og frelse 
for verden, tok han et brød i sine hellige hender, løftet det 
mot himmelen, takket deg, velsignet og brøt det og gav det til 
sine disipler og sa: 

 
Ta dette og ét det! dette er mitt legeme som gis for dere. 

 
 
Likeså tok han kalken etter aftensmåltidet, takket, helliget og 
velsignet den og gav den til sine disipler og sa: 
Drikk alle av den! Dette er mitt blod, den nye pakts blod, 
som utgydes for dere og for de mange, til syndenes 
forlatelse. 

 
 
Gjør dette til minne om meg!  
 
For så ofte dere eter dette brød og drikker av kalken, 
forkynner dere Herrens død inntil han kommer. 
 

 
Herre vår Gud og Fader, vi ihukommer din Sønns livgivende 
lidelse, hans frelsende kors, hans død og jordeferd, hans 
oppstandelse fra de døde den tredje dag, hans himmelfart og 
tronstigning ved din høyre hånd, og mens vi venter på hans 
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gjenkomst i herlighet, frembærer vi for deg, Herre, dette rene 
og ublodige offer i takksigelse for alt og i bønn for alle.  
 
Vi bønnfaller deg, gjør ikke med oss etter våre synder og    
gjengjeld oss ikke etter våre misgjerninger. Herre, du som  
i din store nåde og usigelige kjærlighet har utslettet  
skyldbrevet som vitnet mot oss, tilgi oss alle våre synder, og 
skjenk oss, dine tjenere, nåde og fred. Vi, ditt forløste folk og 
din arvelodd, vi ber deg: 

 

 
 

Vi takker deg, Herre vår Gud, og priser ditt hellige navn for 
din store godhet imot oss. Alt får vi motta av din milde hånd.  

 

  
 

Forbarm deg over oss, allmektige Gud og Fader, ….. 
 
Ydmykt ber vi deg, …. Unn oss som får del i disse dine 
gaver, å motta dem i tro til syndenes forlatelse, evig liv, 
helliggjørelse og fornyelse til legeme og sjel.  
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Gjør oss til det evige livs arvinger, så vi kan takke og  
love deg, Himmelske Fader, i samfunn med Den Hellige Ånd, 
og prise din enbårne Sønn, vår Herre, Jesus Kristus, i 
evigheters evighet.  

 
 Ved ham og med ham og i ham …fra evighet til evighet. 
 

  
 
 
FADERVÅR (X) 

 
  
eller  
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Det hellige for de hellige. 

 
 

Brutt og utdelt er Guds lam, det som brytes, men ikke 
 deles, som etes, men ikke fortæres, og som helliger 
 alle som får del i det. 

 

 
 
AGNUS DEI (X) 
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eller 

 
 

Se det Guds lam som bærer verdens synder …..  
Herre, jeg er ikke verdig at du går inn under mitt tak, men 
si bare ett ord, så blir min sjel helbredet. 
 

ALTERGANG/KOMMUNION (X) 
Før mottakelsen av sakramentet svarer kommunikantene Amen 

AVSLUTNINGSBØNN (X) 
 Hvor kostelig er din miskunnhet, Gud! 
 Menneskenes barn søker ly i dine vingers skygge. 
 De mettes overflødig av ditt huses fedme, 
 og av dine gleders strøm gir du dem å drikke. 
 For hos deg er livets kilde, 
 i ditt lys ser vi lys. 
 La din miskunnhet vare ved for dem som kjenner deg, 
 og din rettferdighet for de oppriktige av hjertet. 

VELSIGNELSE (X) 
            Herren være med dere. Og med din ånd.   
 Celebranten lyser velsignelsen over menigheten 
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UTSENDELSE (X)    
            Messen er til ende. Gå i fred. (Halleluja. Halleluja)  

 

Ved høytider og fester:		

	

UTTOG MED HYMNE(X) 
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