Nadver

Præsten: Opløft jeres hjerter til Herren.
Lad os prise hans navn. Vi takker og lover dig,
Gud Fader almægtige ved Jesus Kristus, vor
Herre. Du skabte himlen og hele dens hær,
jorden og alt, som er derpå. Liv og ånde giver
du os, mætter os dagligt af din fylde. Derfor
vil vi med hele din menighed på jorden og i
himlen, i kor med alle engle, synge din herligheds lovsang:

Menigheden: Hellig, hellig, hellig er Herren,
Gud den Almægtige. Himlen og jorden er
fuld af din herlighed. Hosianna i det højeste!

Præsten: Velsignet være han, som kommer,
i Herrens navn.

Menigheden: Hosianna i det højeste!
Nadverbøn
Præsten: Opstandne Herre...
Menigheden: Amen.
Fadervor.
Indstiftelsesordene
(Menigheden rejser sig).
Præsten: Vor Herre Jesus...
Nadvermåltidet

Kollekt
Præsten: Lad os alle bede...
Menigheden: Amen
Hilsen
Præsten: Herren være med jer!
Menigheden: Og Herren være med dig!
Den Aronitiske velsignelse
(Menigheden rejser sig)
Menigheden: Amen, amen, amen
Salme
Udgangsbøn
Postludium
(Dåbsfamilien går ud som de første, når
postludiet er færdigt. Menigheden rejser sig).

Højmesse i
Engum Kirke

(Altergæsterne går op og knæler
ved alterbordet. Imens synges DDS 439).
Efter sidste bord synges en nadversalme/vers.
(Se tavlen med dåbs og nadversalmer).
Afslutning
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Indledning

Klokkeringning og bedeslag
Præludium
( Ved dåb bæres barnet ind, mens
menigheden rejser sig).
Indgangsbøn
Salme
Hilsen:
Præsten: Herren være med jer!
Menigheden: Og Herren være med dig!
Kollekt (bøn)
Præsten: Lad os alle bede
Menigheden: Amen

Ordet

Læsning fra Det Gamle Testamente
(Menigheden rejser sig).
Salme
Læsning fra Det Nye Testamente
(Menigheden rejser sig).
Trosbekendelsen
(Ved dåb lyder trosbekendelsen
ved døbefonten).
Menigheden står op og synger:
Vi forsager Djævelen og
alle hans gerninger og alt hans væsen.
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, amen, amen

Dåb
Før og efter dåben synges en dåbssalme/vers
(Se tavlen med salmer til dåb og nadver).
Efter salmen samles dåbsfamilien med deres
faddere ved døbefonten.
Menigheden rejser sig ved ordene:
”Således taler vor Herre Jesus Kristus”.

Ved faddertiltalen forbliver dåbsbarnets
forældre og faddere stående, mens menigheden sætter sig.
Efter dåben sætter familien sig tilbage på
deres pladser, der synges afsluttende dåbsvers og gudstjenesten fortsætter.

Salme

Evangelielæsning
Præsten: Dette hellige evangelium...
Menigheden rejser sig og svarer:
Gud være lovet for sit glædelige budskab!
Prædiken. Indledt med kort bøn.
Lovprisning
Kirkebøn
Bekendtgørelser
Den apostolske velsignelse
Præsten:
Lad os med apostlen tilønske hinanden
(Menigheden rejser sig).
Salme

Indledning

Klokkeringning og bedeslag
Præludium
( Ved dåb bæres barnet ind, mens
menigheden rejser sig).
Indgangsbøn
Salme
Hilsen:
Præsten: Herren være med jer!
Menigheden: Og Herren være med dig!
Kollekt (bøn)
Præsten: Lad os alle bede
Menigheden: Amen

Ordet

Læsning fra Det Gamle Testamente
(Menigheden rejser sig).
Salme
Læsning fra Det Nye Testamente
(Menigheden rejser sig).
Trosbekendelsen
(Ved dåb lyder trosbekendelsen
ved døbefonten).
Menigheden står op og synger:
Vi forsager Djævelen og
alle hans gerninger og alt hans væsen.
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, amen, amen

Dåb
Før og efter dåben synges en dåbssalme/vers
(Se tavlen med salmer til dåb og nadver).
Efter salmen samles dåbsfamilien med deres
faddere ved døbefonten.
Menigheden rejser sig ved ordene:
”Således taler vor Herre Jesus Kristus”.

Ved faddertiltalen forbliver dåbsbarnets
forældre og faddere stående, mens menigheden sætter sig.
Efter dåben sætter familien sig tilbage på
deres pladser, der synges afsluttende dåbsvers og gudstjenesten fortsætter.

Salme

Evangelielæsning
Præsten: Dette hellige evangelium...
Menigheden rejser sig og svarer:
Gud være lovet for sit glædelige budskab!
Prædiken. Indledt med kort bøn.
Lovprisning
Kirkebøn
Bekendtgørelser
Den apostolske velsignelse
Præsten:
Lad os med apostlen tilønske hinanden
(Menigheden rejser sig).
Salme

Indledning

Klokkeringning og bedeslag
Præludium
( Ved dåb bæres barnet ind, mens
menigheden rejser sig).
Indgangsbøn
Salme
Hilsen:
Præsten: Herren være med jer!
Menigheden: Og Herren være med dig!
Kollekt (bøn)
Præsten: Lad os alle bede
Menigheden: Amen

Ordet

Læsning fra Det Gamle Testamente
(Menigheden rejser sig).
Salme
Læsning fra Det Nye Testamente
(Menigheden rejser sig).
Trosbekendelsen
(Ved dåb lyder trosbekendelsen
ved døbefonten).
Menigheden står op og synger:
Vi forsager Djævelen og
alle hans gerninger og alt hans væsen.
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, amen, amen

Dåb
Før og efter dåben synges en dåbssalme/vers
(Se tavlen med salmer til dåb og nadver).
Efter salmen samles dåbsfamilien med deres
faddere ved døbefonten.
Menigheden rejser sig ved ordene:
”Således taler vor Herre Jesus Kristus”.

Ved faddertiltalen forbliver dåbsbarnets
forældre og faddere stående, mens menigheden sætter sig.
Efter dåben sætter familien sig tilbage på
deres pladser, der synges afsluttende dåbsvers og gudstjenesten fortsætter.

Salme

Evangelielæsning
Præsten: Dette hellige evangelium...
Menigheden rejser sig og svarer:
Gud være lovet for sit glædelige budskab!
Prædiken. Indledt med kort bøn.
Lovprisning
Kirkebøn
Bekendtgørelser
Den apostolske velsignelse
Præsten:
Lad os med apostlen tilønske hinanden
(Menigheden rejser sig).
Salme

Nadver

Præsten: Opløft jeres hjerter til Herren.
Lad os prise hans navn. Vi takker og lover dig,
Gud Fader almægtige ved Jesus Kristus, vor
Herre. Du skabte himlen og hele dens hær,
jorden og alt, som er derpå. Liv og ånde giver
du os, mætter os dagligt af din fylde. Derfor
vil vi med hele din menighed på jorden og i
himlen, i kor med alle engle, synge din herligheds lovsang:
Menigheden: Hellig, hellig, hellig er Herren,
Gud den Almægtige. Himlen og jorden er
fuld af din herlighed. Hosianna i det højeste!
Præsten: Velsignet være han, som kommer,
i Herrens navn.
Menigheden: Hosianna i det højeste!
Nadverbøn
Præsten: Opstandne Herre...
Menigheden: Amen.
Fadervor.
Indstiftelsesordene
(Menigheden rejser sig).
Præsten: Vor Herre Jesus...
Nadvermåltidet

Kollekt
Præsten: Lad os alle bede...
Menigheden: Amen
Hilsen
Præsten: Herren være med jer!
Menigheden: Og Herren være med dig!
Den Aronitiske velsignelse
(Menigheden rejser sig)
Menigheden: Amen, amen, amen
Salme
Udgangsbøn
Postludium
(Dåbsfamilien går ud som de første, når
postludiet er færdigt. Menigheden rejser sig).

Højmesse i
Engum Kirke

(Altergæsterne går op og knæler
ved alterbordet. Imens synges DDS 439).
Efter sidste bord synges en nadversalme/vers.
(Se tavlen med dåbs og nadversalmer).
Afslutning
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Nadver

Præsten: Opløft jeres hjerter til Herren.
Lad os prise hans navn. Vi takker og lover dig,
Gud Fader almægtige ved Jesus Kristus, vor
Herre. Du skabte himlen og hele dens hær,
jorden og alt, som er derpå. Liv og ånde giver
du os, mætter os dagligt af din fylde. Derfor
vil vi med hele din menighed på jorden og i
himlen, i kor med alle engle, synge din herligheds lovsang:

Menigheden: Hellig, hellig, hellig er Herren,
Gud den Almægtige. Himlen og jorden er
fuld af din herlighed. Hosianna i det højeste!

Præsten: Velsignet være han, som kommer,
i Herrens navn.

Menigheden: Hosianna i det højeste!
Nadverbøn
Præsten: Opstandne Herre...
Menigheden: Amen.
Fadervor.
Indstiftelsesordene
(Menigheden rejser sig).
Præsten: Vor Herre Jesus...
Nadvermåltidet

Kollekt
Præsten: Lad os alle bede...
Menigheden: Amen
Hilsen
Præsten: Herren være med jer!
Menigheden: Og Herren være med dig!
Den Aronitiske velsignelse
(Menigheden rejser sig)
Menigheden: Amen, amen, amen
Salme
Udgangsbøn
Postludium
(Dåbsfamilien går ud som de første, når
postludiet er færdigt. Menigheden rejser sig).

Højmesse i
Engum Kirke

(Altergæsterne går op og knæler
ved alterbordet. Imens synges DDS 439).
Efter sidste bord synges en nadversalme/vers.
(Se tavlen med dåbs og nadversalmer).
Afslutning
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