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Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 

 

Preludium og prosesjon 

Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. 

Innngangssalme 

 

Innledningsord og intimasjon 

L: I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.  

M: Amen.  

Syndsbekjennelse  

L La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder. 

A Hellige Gud, himmelske Far, se i nåde til meg syndige menneske, som har krenket deg med 

tanker, ord og gjerninger og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha 

langmodighet med meg. Tilgi meg alle mine synder og gi meg å frykte og elske deg alene. 

Bønnerop - Kyrie 
M: Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie 

eleison, Hellig Ånd, miskunne deg. 

Lovsang - Gloria  
L / ML: Ære være Gud i det høyeste  

M: og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag. Vi lover deg, vi priser deg, vi tilber 

deg, vi opphøyer deg.  

Kor: Vi hyller deg for din store herlighet, Herre Gud, himmelske konge, allmektige Fader.  

M: Vi lover deg, vi priser deg, vi tilber deg, vi opphøyer deg.  

Kor: Herre, Guds enbårne Sønn, Jesus Kristus, Guds Lam som bærer verdens synder, miskunne deg 

over oss. Du som sitter ved Faderens høyre hånd, hør vår bønn.  

M: Vi lover deg, vi priser deg, vi tilber deg, vi opphøyer deg.  

Kor: For du alene er hellig, du alene er Herren, du alene er Den høyeste, Jesus Kristus med Den 

Hellige Ånd i Faderens herlighet.  

M: Vi lover deg, vi priser deg, vi tilber deg, vi opphøyer deg. Amen.  

Dagens bønn  

L: La oss alle be.  

M: Amen. 

Første lesning -  
Menigheten sitter under de to første lesningene. 

Klokker / ML: Det står skrevet hos / i …  

Klokker / ML: Slik lyder Herrens ord. 

Psaltersalme  
Menigheten sitter. 

Andre lesning -   

Menigheten sitter under lesningen.  

Klokker / ML: Det står skrevet hos / i …  

Klokker / ML: Slik lyder Herrens ord.. 
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Hallelujavers / Tractus / Salme – evangelieprosesjon 

Menigheten reiser seg og står til prekenen begynner. 

  

Evangelium - 
L Det står skrevet i evangeliet etter … 

L Slik lyder det hellige evangelium. 

M Gud være lovet!  
 

Svarvers 

Preken 

Preken avsluttes med: 

L Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud fra 

evighet og til evighet.   

 

Trosbekjennelsen - Credo   NoS 979.1 

F La oss bekjenne vår hellige tro. 

F Vi tror på én Gud, 

F den allmektige Far, som har skapt himmel og jord, alt synlig og usynlig. 

A Vi tror på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, født av Faderen før alle tider, 

F Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, 

A født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Ved ham er alt blitt skapt. 

F For oss mennesker og til vår frelse steg han ned fra himmelen,  

A og ved Den Hellige Ånd og av jomfru Maria ble han menneske av kjøtt og blod. 

F Han ble korsfestet for oss under Pontius Pilatus, led og ble begravet,  

A oppstod den tredje dag etter Skriftene og fór opp til himmelen, sitter ved Faderens høyre hånd, 

F skal komme igjen i herlighet for å dømme levende og døde, og hans rike skal være uten ende. 

A Vi tror på Den Hellige Ånd, som er Herre og gjør levende, som utgår fra Faderen og Sønnen, 

F tilbes og æres sammen med Faderen og Sønnen, og som har talt gjennom profetene. 

A Vi tror på én hellig, allmenn og apostolisk kirke. 

F Vi bekjenner én dåp til syndenes forlatelse 

A og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden. Amen. 

 

Kunngjøringer 

 

Bønn for kirken og verden 
Menighetssvar: Herre, hør vår bønn.     

Siste gang: Herre, hør vår bønn. Amen. 

 

Offertoriesalme 

 

Menighetens takkoffer 

(I dagens agende: Gi en gave med SMS. Du kan nå gi 80 eller 200 kroner ved å sende en SMS med 

kodeord DOM80 eller DOM200 til 2108. Dagens offerformål blir kunngjort i gudstjenesten.) 

 

L/ML: Evige Gud, din er jorden og det som fyller den. Alt vi eier tilhører deg. Av ditt eget gir vi 

deg tilbake. Ta imot våre gaver for Jesu Kristi skyld. 

M: Amen. 

 

Eller: 

Gode Gud, vi takker deg for livet og for alt det som jorden bærer frem. Styrk vår glede når vi gir og 

når vi får, og lær oss du å ta det rette ansvar for jorden, hverandre og oss selv, 
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For din sønns Jesu Kristi skyld 

M: Amen 

 

Hilsen - prefasjonsdialog  

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. 

 

Innledende lovprisning - prefasjon 
 

Adventstiden: 
L: I sannhet verdig og rett er det at vi alltid og alle steder takker deg, hellige Herre, allmektige Far, 

evige Gud, ved Jesus Kristus vår Herre, han som du sendte til frelse for verden for å oppfylle de 

løfter du gav fedrene gjennom profetene.  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: 

 

Julenatt: 
L: I sannhet verdig og rett er det at vi alltid og alle steder takker deg, hellige Herre, allmektige Far, 

evige Gud, ved Jesus Kristus vår Herre,  han som i denne hellige natt ble menneske for at vi ved 

ham skulle bli dine barn, frelst ut av mørket og inn i ditt underfulle lys. 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: 

 

Juledag til og med søndag før faste: 
L: I sannhet verdig og rett er det at vi alltid og alle steder takker deg, hellige Herre, allmektige Far, 

evige Gud, ved Jesus Kristus vår Herre,  han som for vår skyld ble menneske for at vi ved ham 

skulle bli dine barn, frelst ut av mørket og inn i ditt underfulle lys. 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: 

 

Fastetiden: 

L: I sannhet verdig og rett er det at vi alltid og alle steder takker deg, hellige Herre, allmektige Far, 

evige Gud, ved Jesus Kristus vår Herre, han som elsket oss og gav seg selv for oss, så han ble lydig 

til døden, ja, døden på korset. 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: 

 

Påskedag og til og med 5. søndag etter påske: 
L: I sannhet verdig og rett er det at vi alltid og alle steder takker deg, hellige Herre, allmektige Far, 

evige Gud, ved Jesus Kristus vår Herre. Han er det rette påskelam, som har båret våre synder, og 

ved sin oppstandelse har han seiret over døden. 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: 

 

Kristi himmelfartsdag og 6. søndag etter påske: 
L: I sannhet verdig og rett er det at vi alltid og alle steder takker deg, hellige Herre, allmektige Far, 

evige Gud, ved Jesus Kristus vår Herre, Han som fór opp til himmelen og nå troner ved din høyre 

hånd og alltid går i forbønn for oss. Ved ham lovsynger englene din herlighet, og din menighet i 
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himmelen og på jorden priser ditt navn med samstemmig jubel. Med dem vil også vi forene våre 

røster og tilbedende synge: 

 

Pinsedagene: 
L: I sannhet verdig og rett er det at vi alltid og alle steder takker deg, hellige Herre, allmektige Far, 

evige Gud, ved Jesus Kristus vår Herre,  For han troner ved din høyre hånd og har sendt Den 

Hellige Ånd over sine vitner, så ditt folk kan juble av glede og forkynne dine store gjerninger på 

mange tungemål. 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: 

 

Treenighetstiden: 

L: I sannhet verdig og rett er det at vi alltid og alle steder takker deg, hellige Herre, allmektige Far, 

evige Gud, ved Jesus Kristus vår Herre,  

enten: han som du sendte til frelse for verden, for at vi ved hans død skulle få syndenes forlatelse  

og ved hans oppstandelse vinne det evige liv.  

eller: Han er det levende brød som kommer ned fra himmelen og gir verden liv, så den som 

kommer til ham, ikke skal hungre, og den som tror på ham, aldri skal tørste. 

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: 

 

Hellig - 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. 

 

Epiklese  
L Vi priser deg, hellige Gud, himmelens og jordens Skaper, du som har elsket verden og gitt din 

Sønn, Jesus Kristus, for at han skulle frelse oss fra synd og død og vinne deg et hellig folk.  

Vi ber deg: Send din Ånd over oss og dine gaver, så vi i tro kan ta imot Jesus Kristus i brødet og 

vinen. 

 

Herrens bønn (synges) 

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. 

 

Innstiftelsesordene - 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. 

 

Bønn 

Enten: 

L Gud, ta oss alle i din favn, slik en kjærlig mor samler barna sine om seg. Gi oss å elske hverandre, 

slik du elsker oss. La de små bli opphøyet og de sultne bli mettet med gode gaver. 

Eller: 
L Nådige Gud, vi feirer dette måltid med glede og takk for din Sønns fullbrakte offer, i troen på 

hans seierrike oppstandelse og himmelfart og i forventning om hans gjenkomst i herlighet. Vi ber 
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deg: Fyll oss med din kjærlighet, så vi kan gjenkjenne Kristus i den som sulter og tørster. Lær oss å 

elske hverandre som du har elsket oss, og la oss en gang samles hos deg i ditt fullendte rike. 

 

Du Guds Lam - Agnus Dei 

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. 

 

Fredshilsen - Pax 

L Vår Herre Jesus Kristus sier:  

Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere.  

La oss hilse hverandre med et håndtrykk og ønske Guds fred. 

L Kom, for alt er gjort ferdig.  

 

Utdeling 
Utdelingsordene lyder: Dette er Jesu legeme. Dette er Jesu blod. 

 

Musikk under utdeling - Communio 

 

Nattverdønske 

L Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt oss sitt hellige legeme og blod som han 

gav til soning for alle våre synder. Han styrke oss og holde oss oppe i en sann tro til det evige liv. 

Fred være med dere. 

 

Takkebønn 

L/ML: La oss takke og be. 

L/ML: Vi takker deg, nådige Gud, du som gjennom brødet og vinen har gitt oss del i Jesu Kristi 

seierrike død og oppstandelse. Styrk oss ved din Ånd til vitnesbyrd og tjeneste i verden, for Jesu 

Kristi skyld. 

M: Amen. 

Slutningssalme 

Velsignelsen 
L/ML: La oss prise Herren.  

M: Gud være lovet. Halleluja. Halleluja. Halleluja.  

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. 

M: Amen. Amen. Amen.  

 

3 x 3 klokkeslag  

Utsendelse  
L/ML: Gå i fred. Tjen Herren med glede.  

Alternativ: L / ML: Gå med Guds fred 

 

Postludium og resesjon 


