Velkommen til HØJMESSE i Holstebro Kirke
Tiden fra Septuagesima - Palmesøndag

Klokkeringning - Præludium - Indgangsbøn
1. salme
Litani (kirkebøn)
Præsten:

Gud, i afmagt indser vi, at vi ikke er, som du havde tænkt dig:
Åbne og givende, fyldt af tillid og kærlighed. Et mørke har
kastet sin skygge over verden, en ond vilje har vakt noget i os,
som ikke er fra dig. Det sidder som en gåde i vort sind,
en blindhed i vore øjne.

Menigheden synger:

Præsten:

Vi forstår ofte ikke vore handlinger, at vi kan nægte andre
kærlighed. Og dog er vi skabt af dig, og længes efter klarhed
og forløsning. Du er en nådig Gud! Du fortsætter din skabelse
for at føre dit værk til ende.

Menigheden synger igen:
Min sjæl har fundet hvile i stilhed hos Gud.
Alene der er min ro. Her i hans nærvær finder jeg
håb. Herren giver mig liv.
Præsten:

Bryd det ondes magt, og læg verdens sår. Tilgiv os, og vend os
om, og giv os mod til at være, som du skabte os, så vi igen
bliver åbne og givende, fyldt af tillid og kærlighed.

Hilsen

Præsten:
Menigheden:

Herren være med jer!
Og Herren være med dig!

Kollekt

Præsten:
Menigheden:

Lad os alle bede!...
Amen!

Læsning

(Menigheden rejser sig)

Davidssalme

(kirkens kor)

2. salme

DÅB
Bøn
Læsning

(Menigheden rejser sig)

Trosbekendelsen

(Siges i kor)
Vi forsager Djævelen og alle han gerninger
og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den
almægtig, 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!

Bøn

(Efter dåben bedes Fadervor i kor)

Velsignelsen

(Lyses over de nydøbte)

Faddertiltale
Dåbsvers

(kirkens kor)

3. salme

(Ved næsten alle højmesser er der børnepasning i
dåbsværelset under prædikenen)

ER DER IKKE DÅB, DA FØLGENDE
Læsning

(Menigheden rejser sig)

Trosbekendelsen

(Synges - se ovenfor)

3. salme

(Ved næsten alle højmesser er der børnepasning i
dåbsværelset under prædikenen)

PRÆDIKEN
Læsning

(Menigheden rejser sig)
Præsten:
Dette hellige evangelium skriver...
Menigheden: Gud være lovet for sit glædelige budskab!

Prædiken, kirkebøn og meddelelser
Apostolsk velsignelse

(Menigheden rejser sig)

4. Salme

NADVER
Lovprisning

Præsten:

Opløft jeres hjerter til Herren...

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 og frelser...

Menigheden: Amen!
Præsten:

Fadervor, du som er...

Menigheden: Amen!

(Menigheden rejser sig)

Indstiftelsesordene
Præsten:

Vor Herre Jesus Kristus...

Menigheden går til alteret, medens der synges:
1. O Guds Lam uskyldig,
du, som bærer verdens synd
forbarm dig over os!
2. O Guds Lam uskyldig,
du, som bærer verdens synd
forbarm dig over os!
3. O Guds Lam uskyldig,
du, som bærer verdens synd
forlen os din fred!

(Herunder synges 5. salme)

Nadvermåltid

AFSLUTNING
Kollekt

Præsten:
Vi takker dig, Herre vor Gud...
Menigheden: Amen!

(Menigheden rejser sig)

Velsignelsen
Præsten:

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: Amen, amen, amen!
6. Salme
Udgangsbøn
Postludium
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