Hverdagsmesse
Kapellet, Domus Theologica
L: Liturg eller leder, ML: Medliturg, M: Menighet, A: Alle.

Samling
Inngangssalme (kan utgå). Alle står.
Inngangsord
L: I den treenige Guds navn, i Skaperens, Frigjørerens og Livgiverens navn.
eller
L: I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.
A: Amen.
Kyrie

Ordet
L eller ML: Kommende søndags evangelietekst leses (menigheten står)
L eller ML: Preken eller stillhet

Ordet
L eller ML: Kommende søndags evangelietekst leses. Alle står.
L eller ML: Preken eller stillhet.

Forbønn
Ledes av L eller ML.
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Fritt valgt forbønn med anledning til lystenning og bønn, høyt eller stille.
eller
Fredslitaniet (fritt etter S13 982.1) (leses eller synges av L eller ML).
ML: Vi ber om velsignelse.
L: Velsignet være ditt rike, Fader, Sønn og Hellig ånd
nå og alltid og i evighet.
A: Amen.
ML/L: La oss be i fred til Herren.
A: Herre, miskunne deg.
ML/L: Om fred fra det høye og frelse for vår sjel,
la oss be til Herren.
A: Herre, miskunne deg.
ML/L: For hele Guds folk, for vår kirkes tjenere, for våre prester og vår biskop,
la oss be til Herren.
A: Herre, miskunne deg.
ML/L. For denne by og for alle land og steder,
la oss be til Herren.
A: Herre, miskunne deg.
ML/L: For dette hus, for alle lærere og studenter,
la oss be til Herren.
A: Herre, miskunne deg.
ML/L: For skaperverket, for tjenlig vær og rikelige grøde på jorden,
la oss be til Herren.
A: Herre, miskunne deg.
ML/L: Om fred mellom alle troende og folkeslag,
la oss be til Herren.
A: Herre, miskunne deg.
L: For seieren, æren og makten tilhører deg,
Fader, Sønn og Hellig ånd, nå og alltid og i evighet.
A: Amen.

Nattverd
Salme før nattverden.
Prefasjonsdialog Alle står.
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.
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Prefasjon
L eller ML: 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:
(eller en annen av kirkeårets prefasjoner).

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.
L: Vi lover deg Gud, og takker deg for din Sønn Jesus Kristus. Ved Åndens kraft
ble han født av jomfru Maria, han levde under samme kår som oss og endte
sitt liv da han strakte sine hender ut på korsets tre. Slik tilintetgjorde han
døden, brøt ondskapens lenker og åpenbarte for oss legemets oppstandelse.
Derfor minnes vi hans død og oppstandelse når vi bringer fram for deg disse
gaver. Vi ber deg: Send din Hellige Ånd over dem, så de for oss blir livets brød
og frelsens kalk. (eller en annen nattverdbønn).
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.
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.
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Fredshilsen
L: Jesus sier: Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere. Guds fred være
med dere.
M: Guds fred være med deg.
L: Kom, for alt er ferdig.
Utdeling
Under utdelingen synges:
Agnus Dei
A: 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.
Takkebønn
L/ML: Vi takker deg, nådige Gud, du som gjennom brødet og vinen har gitt oss
del i Jesu Kristi seierrike død og oppstandelse.
A: Styrk oss ved din Ånd til vitnesbyrd og tjeneste i verden.
eller
L /ML: Vi har tatt imot Jesus Kristus.
A: Bevar oss til evig tid. Amen.

Sendelse
Utgangssalme (kan utgå). Alle står.
L/ML: La oss prise Herren.
M: Gud være lovet. Halleluja, halleluja, halleluja.
L/ML: 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. ✠
A: Amen, amen, amen.
eller
L/ML: Ta imot velsignelsen:
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. ✠
A: Amen.
Utsendelse
L: Messen er til ende. Gå i fred.
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