
Liturgi 
Stord og Nysæter kyrkjelyd 
 

Framlegg september 2020 
Om liturgisk musikk, vi har gått utfrå almenn serie 1, som var den som vi nytta i Nysæter 

kyrkje 22. august.  

Begge GUV 24.09 

 

Familiegudsteneste 

 

I. SAMLING 
 

1|Førebuing 
 

Klokkeringing 

Informasjon om gudstenesta i dag 
ML | Her ønskjer medliturg eller klokkar kyrkjelyden velkommen til gudstenesta og gjev 

aktuelle opplysningar om gudstenesta.  

Blir avslutta med:  

ML | Lat oss vere stille for Gud 
 

Kort stille 

Tre klokkeslag 
 

*2 | Inngangssalme / Preludium 

Under inngangssalmen kan det vere inngangsprosesjon når det er dåp eller born tek del i 

gudstenesta. Då kan og ting til altaret bli borne inn.  Kyrkjelyden står under denne salmen. 

 

*3 | Helsing 
 

L | Kjære kyrkjelyd. Nåde vere med dykk og fred frå Gud, vår Far, og Herren 

Jesus Kristus. 
Dei ulike alternativa side 154. 

 

4 |Samlingsbøn 

Normalt blir ein av dei åtte skrivne bønene, gjerne ei hermebøn 1-8(154-155, og 193-195) el. 

lokalt brukte som Kjære Gud ta handa mi - slepp ho aldri ut av di - lei meg på din veg i dag- 

gjer meg trygg og god og glad- amen. 



ML |Lat oss be 

Bøna vert avslutta med: 

ML | Gud vi bed 

 A | Amen 

 

5 | Syndsvedkjenning 
Kan bruke denne med bevegelsar og gjentaking, eller ei av dei som vi elles brukar. 

L | Gud ver meg syndar nådig 

Dine synder er deg tilgjevne 

 

Lovnadsord 
L | Guds ord seier: Dersom vi sannar syndene våre, er Gud trufast og rettferdig, 

så han tilgir oss syndene og reinsar oss for all urettferd. 
1. Joh.1,9 
 

2 

L | Så høg som himmelen er over jorda, så stor er Herrens nåde over dei som 

ottast han. Så langt som aust er frå vest, så langt tek han våre synder bort frå oss. 
Salme 103,11-12 

 

7 | Lovsong GLORIA 
Fleire Gloria kan nyttast. 

Gloria kan utelatast i enkelte gudstenester (t.d. i fastetida). 
 

L | Syng for Herren pris hans namn, forkynn frå dag til dag, hans frelse 

K | Måne og sol, vindar og hav 

og blomar og barn skapte vår Gud. 

Himmel og jord, allting er hans, 

Herren vår Gud vil vi takka. 

Omkved 

Herre, vi takkar deg, 

Herre, vi prisar deg, 

Herre, vi lovsyng ditt heilage namn! 

2 Jesus, Guds Son, død på ein kross, 

for alle, for oss, lever i dag. 

Ja, han er her, ja, han er her. 

Herren vår Gud vil vi takka. 

Omkved 

Herre, vi takkar deg, 

Herre, vi prisar deg, 

Herre, vi lovsyng ditt heilage namn! 



3 Anden, vår trøyst, levande, varm 

og heilag og sterk, talar om Gud, 

leier oss fram dag etter dag. 

Herren vår Gud vil vi takka. 

Omkved 

Herre, vi takkar deg, 

Herre, vi prisar deg, 

Herre, vi lovsyng ditt heilage namn! 

II. ORDET 
I Familiegudstenester nyttar vi normalt ei tekstlesing, og då blir det normalt 

evangeliet som blir lese. 
 

*12 | Evangelium 
Lesinga kan innleiast med evangelieprosesjon med lys mm. 

Det vil vera mogeleg å variera med ulike Hallelujaomkved frå salmeboka ut frå dagens 

karakter, Til vanleg nyttar vi «Benedicamus» 

 

L | La oss prisa Herren. 

A | Gud vere lova halleluja, halleluja, halleluja 

 

L/ML | Det står skrive i evangeliet etter... 
Kyrkjelyden står under lesinga. 

 

Lesinga sluttar med: 

 

L/ML | Slik lyder det heilage evangeliet. 
 

Salme  
Kort salme, eller hallelujaomkved etter lesinga 
 

13 | Preike 
 

*14| Truvedkjenning CREDO 
Truvedkjenninga vert sagt fram. 

Dersom det er dåp i gudstenesta, vert truvedkjenninga utelaten her. 

Kyrkjelyden står under truvedkjenninga 

 

Til vanleg vil ein nytte ei kort truvedkjenning med lystenning henta frå 

sundagskulen sin liturgi  

 

Lystenning 

ML | Vi trur på Gud vår Far som har skapt oss 



A |  Vi trur på Gud vår Far som har skapt oss 

 

Lystenning 

ML | Vi trur på Jesus, Guds son, som har frelst oss 

A |  Vi trur på Jesus, Guds son, som har frelst oss 

 

 

Lystenning 

ML | Vi trur på Den heilage ande, som gir oss kraft 

A |  Vi trur på Den heilage ande, som gir oss kraft 

 

 
Eller ein kan nytte apostolicum 

ML/L | Lat oss vedkjennast vår heilage tru 

A | Eg trur på Gud Fader den allmektige, som skapte himmel og jord.  

 

Eg trur på Jesus Kristus, Guds einborne Son, vår Herre, som vart avla ved Den 

Heilage Ande, fødd av Maria Møy, pint under Pontius Pilatus, vart krossfest, 

døydde og vart gravlagd, fòr ned til dødsriket, stod opp frå dei døde tredje 

dagen, fór opp til himmelen, sit ved høgre handa åt Gud, den allmektige Fader, 

skal koma att derifrå og døma levande og døde. 

 

Eg trur på Den Heilage Ande, ei heilag allmenn kyrkje, eit samfunn av dei 

heilage, forlating for syndene, oppstoda av lekamen og evig liv. Amen. 
 

 

15 | SALME 
Denne salmen kan gjerne være ei truvedkjenningsalme, eks: NoS 243, Gud skapte lyset 

 

16 | Kunngjeringar 
 

 

18 | Forbøn for kyrkja og verda(168ff) 
Det kan nyttast ein bønesalmen, t.d. «Eg faldar mine hender små» eller andre 

høvelege bøner / salmar 

 

Ein kan og t.d. nytte bøna i punkt II, alternativt forbøn 4, s 240, formulerte 

forbøner.  
 

Kyrkjelydssvar (Antal svar vert tilpassa forbøna for dagen.) 
1 

Herre, høyr vår bøn. 



 

Andre bønesvar kan nyttast ut frå gudstenesta sin karakter 

 

 

Vi minnest dei døde og bed for dei sørgjande (som del av forbøna) 

 

ML |  Vi reiser oss og minnest dei i kyrkjelyden vår som er døde og gravlagde 

sidan sist vi var samla:  
 

Dei døde vert nemnde med fullstendige namn. 

 

ML | Miskunsame Gud, trøyst dei sørgjande og ver nær dei i tida som kjem! 

 
Kyrkjelyden syng kyrkjelydssvaret som nyttast i forbøna. 

 

 

19/20 | Takkoffer/nattverdsalme 
Vert teke inn ved at ein går rundt alteret, eller i benkene, under førebuing av 

nattverdsmåltidet. Bordet blir gjort klar (unntaksvis kan det vere frambering av vin og brød 

under salmen.) Sjå merknad på høgmesseforslaget. 

Ofringa avsluttast med ei kort bøn, til dømes denne: 

L | Evige Gud, di er jorda og det som fyller henne. Alt vi eig høyrer deg til. Av 

ditt eige gjev vi deg attende.  

A | Ta imot oss og gåvene våre i Jesu namn. Amen. 
Om det ikkje er nattverd går ein til ledd 24 (s191) 
 

III. NATTVERD 
 

*21 | Takkseiing og bøn 

Nattverdbøn  
Helsing PREFASJONSDIALOG 
L syng eller seier | Herren vere med dykk. 

K | Og med deg vere Herren. 

L | Lyft dykkar hjarte. 

K | Vi lyfter våre hjarte til Herren.  

L | Lat oss takka Herren vår Gud. 

K | Det er verdig og rett 

 

Innleiande lovprisning  PREFASJON 

Lovprisinga er tilpassa kyrkjeåret (sjå s. 244-246) 

 

Heilag SANCTUS Almenn serie 1(fest og faste) 
 



A syng | Heilag, heilag, heilag er Herren Sebaot. All jorda er full av din 

herlegdom. Hosianna i det høgste. Velsigna vere han som kjem i Herrens namn. 

Hosianna i det høgste. 

 
Nattverdsbøn med Innstiftingsorda VERBA 

L alternativ F 

 

L | Vår Herre Jesus Kristus, i den natta han vart sviken, tok han eit brød, takka 

braut det, gav læresveinane og sa: Ta imot og et! Dette er min kropp som blir 

gjeven for dykk. Gjer dette til minne om vig. Like eins tok han kalken etter 

måltidet, takka, gav dei og sa: Drikk alle av den. Denne kalken er den nye pakt i 

mitt blod som blir utrent for dykk så syndene blir tilgjevne. Kvar gong de drikk 

av han, så gjer det til minne om meg. 

 

Bøn 

 
Herrens bøn  

A | Vår Far i himmelen.  

Lat namnet ditt helgast.  

Lat riket ditt koma.  

Lat viljen din råda på jorda slik som i himmelen.  

Gjev oss i dag vårt daglege brød,  

og tilgjev oss vår skuld, slik vi òg tilgjev våre skuldnarar.  

Og lat oss ikkje koma i freisting,  

men frels oss frå det vonde.  

For riket er ditt og makta og æra i all æve.  

Amen. 

 

*22 | Nattverdsmåltidet 
Fredshelsing PAX  

L | Guds fred vere med dykk. 

K | Guds fred vere med deg. 

 

Du Guds Lam AGNUS DEI (almenn serie 1, fest og faste) 

A | Du Guds Lam, som ber all verdsens synder, miskunna deg over oss. 

Du Guds Lam som ber all verdsens synder, miskunna deg over oss.  

Du Guds Lam som ber all verdsens synder, gjev oss din fred.  

L | Kom for alt er gjort ferdig. 

 
 

 

 



 

 

Utdelinga skjer normalt slik: Folk kjem fram i rad og tek med eit beger, får brødet og mottek 

deretter vinen. 

Her kan vera salmesong/musikk/stille under utdelinga 

 

Utdelingsorda 

Dette er Jesu lekam. 

Dette er Jesu blod. 

 

eller: 

 

Kristi kropp gjeven for deg. 

Kristi blod gjeven for deg. 
 

Born og andre som kjem fram og viser at dei ikkje skal ta imot nattverden, blir velsigna av 

den som ber brødet, med handspålegging eller krossteikning.  

t.d: Herren velsigne deg og vare deg. 

 
Etter utdelinga: 

L | Den krossfeste og oppstadne Jesus Kristus har no gjeve oss sin heilage lekam 

og sitt dyre blod som han gav til soning for alle vår synder.  

A |Han styrkje oss og halde oss oppe i ei sann tru til det evige livet.  

L | Fred vere med dykk. 

 

23 | Avslutning av måltidet 
 

Takkebøn 
Her bed ein ei av takkebønene side 190  

eks: 

L/ML | Lat oss takka og be  

Vi takkar deg, nådige Gud, du som gjennom brødet og vinen  

har gjeve oss del i Jesu Kristi sigerrike død og oppstode.  

A |Styrk oss ved din Ande til vitnemål og teneste i verda.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. SENDING  

 

*24 | Salme 
Salmen kan flyttast til postludium. Kyrkjelyden står under denne salmen 

 

25 | Velsigning 
Lovprisning BENEDICAMUS 

L | Lat oss prise Herren. 

K | Gud vere lova. Halleluja. Halleluja. Halleluja. 
 

Velsigning 

L | Herren velsigne deg og vare deg.  

Herren late sitt andlet lysa over deg og vere deg nådig.  

Herren lyfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. 

 

K | Amen. Amen. Amen. 
 

Eller 

 

A | Må Gud velsigna deg. Må Gud velsigna deg. 

Kvart minutt av di tid, kvar ein dag av ditt liv. Må Gud velsigna deg. 

 

L seier | Herren velsigne deg og vare deg.  

Herren late sitt andlet lysa over deg og vere deg nådig.  

Herren lyfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. 

 

A | Må Gud velsigna deg. Må Gud velsigna deg. 

Kvart minutt av di tid, kvar ein dag av ditt liv. Må Gud velsigna deg. 

 

Tre gonger tre bøneslag 

 

26 | Postludium og utsending 
Kyrkjelyden blir sitjande under postludiet. Dersom det er utgangsprosesjon, går kyrkjelyden 

ut under postludiet. 

 

Utsendingsord 

L | Gå i fred. Ten Herren med glede. 
 


