Ordning for hovudgudstenesta – Ål sokn
2. Gudsteneste utan nattverd

I. Samling
Klokkeringing. Informasjon om gudstenesta i dag.
Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille for Gud.
Kort stille. Tre klokkeslag

Preludium
Inngangssalme

Kyrkjelyden står og syng

Inngangsord
Liturg (L):

Kjære kyrkjelyd. Nåde vere med dykk og fred frå Gud, vår
Far og Herren Jesus Kristus.

Samlingsbøn

Kyrkjelyden set seg

Medliturg (ML): Lat oss be:

Syndsvedkjenning
L:
Alle (A):

Lat oss bøya oss for Gud og be om tilgjeving.
Heilage Gud, du har vist oss din gode vilje for livet. Du har
gjeve oss ei jord til bustad for alle menneske. Vi vedkjenner
at vi ved våre haldningar og handlingar skader det livet du
har skapt, og har gjort deg i mot. Tilgjev oss vår synd. Gjev
oss visdom og mot til å gjera din vilje.

Bønerop Kyrie
A:

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunna deg.
Kriste eleison, Herre Krist, miskunna deg.
Kyrie eleison, Heilag Ande, miskunna deg.

Gloria
L:
Ære vere Gud i det høgste
Kyrkjelyden: og fred på jorda blant menneske som Gud har glede i.
Vi lovar deg, vi prisar deg, vi tilbed deg, vi opphøgjer deg.
Amen.

Viss det er dåp, kjem han her, og truvedkjenninga blir flytta hit.
Forsakinga og trua som vi blir døypte til:
Eg forsakar djevelen og alle hans gjerningar og alt hans vesen.
Eg trur på Gud Fader… (sjå lenger ned på sida)

Salme
Kunngjeringar

II. Ordet

Forbøn for kyrkja og verda
Kyrkjelyden sitt bønesvar kan variere, men ofte nyttar vi:
Herre, høyr vår bøn.

Første lesinga
L:
Lat oss høyra Herrens ord.
ML:
Det står skrive hos/i …
Lesinga sluttar med: Slik lyder Herrens ord.

III. Forbøn

Kyrkjelyden sit

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
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.

Salme
Andre lesinga
ML:
Det står skrive hos/i…
Lesinga sluttar med: Slik lyder Herrens ord.
Her kan følgje ein salme.

Kyrkjelyden sit

Evangelium
Evangeliet kan bli lese frå midtgangen
L eller ML:
Det står skrive i evangeliet etter… Kyrkjelyden reiser seg
Lesinga sluttar med: Slik lyder det heilage evangeliet.
Kyrkjelyden set seg

Preike
Kort stille eller meditativ musikk.

Truvedkjenning
ML:
A:

Kyrkjelyden sit

Lat oss vedkjennast vår heilage tru. Kyrkjelyden reiser seg
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, fór 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.

Når Herrens bøn blir sunge (inntil ny melodi er avklara):
Fader vår, du som er i himmelen. Lat namnet ditt helgast.
Lat riket ditt koma. Lat viljen din råda på jorda så som i himmelen.
Gjev oss i dag vårt daglege brød. Forlat oss vår skuld, som vi òg
forlèt våre skuldmenn. Før oss ikkje ut i freisting, men frels oss frå
det vonde. For riket er ditt, og makta og æra i all æve. Amen.

Takkoffer frå kyrkjelyden og takkofferbøn

V. Sending
Salme

Kyrkjelyden står og syng

Velsigninga
L:
K:
L:

K:

Lat oss prisa Herren.
Gud vere lova. Halleluja. Halleluja. Halleluja.
Herren velsigne deg og vare deg.
Herren late sitt andlet lysa over deg og vere deg nådig.
Herren lyfte sitt åsyn på deg og gje deg fred.
Amen. Amen. Amen.
3x3 bøneslag
Kyrkjelyden set seg

Postludium
Utsending

L:

Gå i fred. Ten Herren med glede.

