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Forslag til revideret højmesseliturgi 
i Gellerup Kirke 2018 

 

I. Indledning 
Dette dokument er grundlaget for vores ansøgning til biskop Henrik Wigh Poulsen om tilladelse til 
at gennemføre en prøveperiode med mulighed for at gøre os erfaringer med en revideret 
højmesseliturgi.  
 
1. Hvorfor en revideret højmesseliturgi?  
Gennem en længere proces har vi i forskellige fora i Gellerup kirke arbejdet med vores højmesse.  
Der er tale om en nænsom revidering af vores eksisterende højmesseliturgi, hvor vi bygger videre 
på de værdier, som vores højmesse bygger på (se nedenfor).  
 
Hvornår højmesseliturgien i Gellerup kirke har fundet sin nuværende form, har vi ikke viden om. 
Det fortaber sig i fortidens tåger. Den nuværende udformning af højmesseliturgien er således fra før 
de nuværende præster og organists ansættelse. Formodentlig væsentligt ældre. Siden Gellerup 
kirkes indvielse i 1976 har det været en væsentlig del af kirkens og menighedens selvforståelse, at 
Gellerup kirke er i løbende tilpasning med rod i tradition og arv. Vi ønsker med nærværende forslag 
til revideret højmesseliturgi at bidrage med en nænsom udvikling af det, som står vores hjerte 
allernærmest.  
 
Vi ønsker med revideringen:  
- at accentuere mangfoldigheden ved at gøre højmessen mere tilgængelig for mennesker, som ikke 
så ofte kommer i kirke – bl.a. ved at luge ud i indforstået sprog, og ved at sige ”god morgen” inden 
klokkeringning og antyde gudstjenestens tema 
- at gøre formessen lidt kortere og ”skarpere” ved bl.a. at skære én af læsningerne bort 
 
Principper for revideringen:  
Vores gudstjenestesyn tager grundlæggende udgangspunkt i menigheden. Gudstjenesten er 
menighedens.  
 
- i højmessen samles menigheden i hele sin mangfoldighed. Fællesskabet i højmessen er det mest 
mangfoldige af de fællesskaber, som tager form i Gellerup kirke i løbet af ugen. Højmessen er 
centrum i kirkens liv. Dette er ikke blot ideal, men erfaring og levet liv.   
- gudstjenesten finder sted i tre grundrelationer eller tre møder: at jeg møder Gud; at jeg møder min 
næste; at jeg møder mig selv sandt. Vi ønsker at alle tre møder skal være synlige i gudstjenesten.  
- Gudstjenesten er menighedens. Den er ikke en performance eller en serviceydelse leveret af 
kirkens ansatte, men er båret af menigheden gennem liturgiens dialogiske vekslen (dialog-
delagtighed). Menighedens mangfoldighed er synlig, idet forskellige mennesker er aktive og 
bidrager i gudstjenesten (repræsentativ delagtighed, praktisk delagtighed). Gennem 
gudstjenestegrupper er menigheden involveret i gudstjenestens tilblivelse (magt-delagtighed, 
perspektiv-delagtighed). (Martin Modeus p. 138 ff.). 

I forbindelse med revidering af højmesseliturgien er vi særligt bevidste om at 
revideringen ikke må ske på bekostning af ”dialog-delagtigheden”, altså den liturgiske 
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vekselvirkning, samt at der ikke må være færre led, hvor lægfolk er aktive i gudstjenesten end i den 
nuværende højmesse.  
- Netværket i Gellerup kirke (tovholdere for udvalg, menighedsrådsmedlemmer og ansatte) 
uddestillerede ifbm. et netværksmøde om liturgisk teologi tre kerneværdier, som vi ønsker, skal 
præge vores højmesse: Autenticitet, fællesskab og hjemlighed.  
 
2. Processen indtil nu 
- Efterår 2014: Besøg af Værkstedet Gudstjenesteliv, Haderslev Stift, ifbm. Gellerup Kirkedage 
- Januar 2016: Netværksaften om liturgisk teologi; oplæg ved cand. theol. Mads Djernes og Niels 
Hviid; workshops. Resultatet af aftenen videregivet til liturgiudvalget 
- Efterår 2016: Afprøvning af forslag fra liturgiudvalget på fællesmøde for gudstjenestegrupper 
- Januar 2017: Afprøvning af revideret forslag fra liturgiudvalget ifbm. menighedsrådsmøde 
 
3. Tidsplan 
- Prøveperiode: Vi ønsker at afprøve den nye liturgi over et år, begyndende fra 1. søndag efter påske 
2018.  
- spørgeskemaer udleveres efter højmesserne i januar/ februar 2019 
- der foretages kvalitative interviews i januar/ februar 2019 
- liturgiudvalget samler evalueringerne og kommer med en indstilling til MR 
- MR tager beslutning om fremtidig liturgi og fornyet ansøgning til biskoppen 
 
 
I de følgende afsnit kommenterer vi vores overvejelser omkring liturgien led for led.  
 
 
Som appendiks findes følgende bilag:  
 
- Bilag 1: Gellerup Kirkes vision 
- Bilag 2: Forslag til revideret højmesseliturgi – oversigt 
- Bilag 3: Node til nyt Kyrie  
- Bilag 4: Node til nyt Gloria 
- Bilag 5: Node til nyt menighedssvar inden evangelielæsningen 
- Bilag 6: Revideret højmesseliturgi med indføjelse af det nuværende fastetidslitani 
- Bilag 7: Nuværende højmesseliturgi 
- Bilag 8: Node til gammelt Kyrie 
- Bilag 9: Litteraturliste 
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II. Forslag til revideret højmesseliturgi – 
kommenteret 
 

1. Samling1  
 
Vedr. gudstjenestens indledning, i den liturgiske liturgi kaldet ”samling”, har vi gjort følgende 
overvejelser, og ønsket af afprøve følgende ændringer:  
 
a. God morgen 
Præsten møder menigheden på en favnende og imødekommende måde med ”almindelige ord” med 
et ”god morgen” samt en temaangivelse (selve hilsenen ”god morgen” er i gudstjenestens 
sammenhæng en implicit reference til Jesu opstandelseshilsen til de første opstandelsesvidner (Matt 
28,9). Enhver søndagsgudstjeneste er en opstandelsesgudstjeneste).  
 At blive mødt af ”almindelige ord” samt en temaangivelse inden selve gudstjenesten 
kan særligt være en hjælp for ikke-kirkevante.  

Vi ønsker at afprøve, hvordan det virker at gøre dette mellem klokkeringning og 
bedeslagene.  

Efter præstens ”god morgen” og temaangivelse kan der være mulighed for at 
organisten introducerer en ny salme, hvorefter han/ hun afslutter med: ”Lad os forberede os til 
gudstjeneste ved at lytte til bedeslagene”, eller lignende formulering.  

Ved afprøvning har vi konstateret, at denne placering af temaangivelsen medfører en 
samling og koncentration fra gudstjenestens begyndelse, samt en opliturgisering af bedeslagene. 

 
Den traditionelle salutation efter indgangssalmen bortfalder.  
 
På dage, hvor der ikke er dåb siger præsten god morgen bag alteret (i Gellerup har vi et fremskudt 
alter og præsten står altid bag alteret, versus populum).  
 
På dage, hvor der er dåb, siger præsten god morgen lige indenfor døren, ved døbefonten, for under 
klokkeringningen at gå ud til dåbsfamilien, som føres ind i procession.  
 
b. Et barn eller en konfirmand tænder alterlysene 
Vi ønsker at afprøve, at et barn eller en konfirmand tænder lysene på alteret under præludiet.  
Vi ønsker hermed at styrke børnenes naturlige plads i højmessen. Samtidig styrker vi den 
repræsentative delagtighed og den praktiske delagtighed.  
 
c. Børn går i procession med vand ved dåb 
Ved dåb ønsker vi at afprøve, at børn i kirken bærer bægre med vand ind i procession. Børnene 
hælder vandet i døbefonten og sætter bægrene på en bakke ved døbefonten. Symbolikken er at 
understrege menighedens fællesskab, da vi alle har del i dåbens vand. Formål: at understrege 

 
1 Terminologien stammer fra den liturgiske teologi/ ordo-tænkningen, ud fra hvilken det er karakteristisk for enhver 
gudstjeneste, at den består af fire grundlæggende led: Samling, ordet, bordet og sendelse.  
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børnenes naturlige plads i højmessen; at understrege den repræsentativ og praktisk delagtighed; at 
favne dåbsfamilier og børn blandt dåbsgæster. 
 
d. Indgangsbøn 
Vi har diskuteret, om vi skulle holde fast i indgangsbønnen, da bedeslagene får en mere accentueret 
plads i den reviderede liturgi og på den måde kan gøre det ud for individuel indgangsbøn. Et andet 
argument for at droppe indgangsbønnen er, at der er mange ”introducerende led” i gudstjenesten.  
 
Vi vælger imidlertid at bibeholde indgangsbønnen, da vi ønsker at fastholde lægfolks medvirken 
(repræsentativ delagtighed; praktisk delagtighed).  
 
I den nuværende liturgi bruger vi Anna Sophie Seidelins indgangsbøn (i Tillæg til Alterbogen, s. 9). 
Nogle i menigheden studser af og til over ordene ”…hør os, som er samlede her i det hus, vi har 
bygget for dit navn”, og kommenterer, at det lyder lidt pralende!  
 
Vi ønsker at afprøve Holger Lissners indgangsbøn fra ”Kollekter og bønner” s. 11, da den sprogligt 
og teologisk flugter godt med resten af vores højmessen – bl.a. også Holger Lissners 
bortsendelsesord efter nadveren, som vi også ønsker at afprøve, samt Holger Lissners udgangsbøn, 
som vi bruger i den nuværende højmesseliturgi.  
 
Lad os bede! 
Herre, vi er kommet her 
for at møde din kærlighed og sandhed.  
Send os din Helligånd,  
og gør os åbne for,  
hvad du vil give os.  
Lad ordet slå rod i vores hjerter,  
så du lever i os,  
og vi bliver ét i dig 
og tjener dig i alle ting.  
Amen.   
 
e. Kyrie og gloria 
Kyrie og gloria-leddene er en del af vores arv i Gellerup kirke. De bliver brugt hver højmesse året 
rundt undtagen i fastetiden, hvor vi har et særligt fastetidslitani (se bilag 6). 
 
Kyrie og gloria er et fast tilbagevendende diskussionspunkt i alle samtaler om højmessen i Gellerup 
kirke. Nogle i menigheden er inderligt imod dem og ønsker dem afskaffet. Andre holder meget af 
dem. Kompromisset indtil videre har været ikke at ændre noget.  
 
Liturgiudvalget ønsker at afprøve, om vi kan samles om en anden udformning af kyrie og gloria.  
Dels ved en introducerende/ tolkende liturgisk ”replik” ved præsten.  
Dels ved et kyrie med en ny musikalsk iklædning, samt et nyt gloria-vers som erstatning for det 
traditionelle: ”Vi love, vi prise og takke dig…” (DDS 435 v. 2).  
 
Indledning til kyrie og gloria 
En af årsagerne til diskussionen om kyrie og gloria i menigheden er, hvordan vi opfatter, at vi 
kommer til gudstjeneste. Kommer vi nedbøjede og skyldbetyngede, som fordømte syndere, som – 
for at vi kan træde frem for Gud – må bede om hans tilgivelse.  
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Eller: Er udgangspunktet for at fejre gudstjeneste, at vi er Guds oprejste, tilgivne børn.  
 
Nogle i menigheden har udtrykt, at kyrie og gloria er ”som at få en forhammer i hovedet allerede 
ved gudstjenestens begyndelse”. De føler sig ikke set og genkendt og taget imod.  
 
Andre giver udtryk for at vendingen fra kyrie til gloria ”får alle små hår til at rejse sig”. ”Det er som 
at komme helt fra kulkælderen”; ”der går et sus igennem én, når vi rejser os og synger ”Vi love, vi 
prise og takke dig””. (De i citationstegn anførte citater er udsagn fra menigheden ifbm. 
netværksmøde i januar 2016).  
 
For at imødegå tolkningen af kyrie som en ”forhammer i hovedet”, foreslår vi at præsten indleder 
de to led med følgende litugiske ”replik”, som vi mener giver udtryk for en rummelighed, også af 
det som måtte være svagt og skrøbeligt i vores liv:  
   
”Vi kommer til Gud med alt, hvad vi rummer.  
Med råb om hjælp og med tak for hans nåde.  
Lad os synge kyrie og gloria”.  
 
Kyrie 
Det nuværende kyrie har en usædvanlig musikalsk iklædning, som vi knap kender kilden til. Vi er 
bekendte med, at Hasle kirke benytte det samme kyrie. I Gellerup går det så langt tilbage som 
nogen kan huske. Organisten bedømmer musikken som intetsigende og ikke af høj musikalsk værdi 
(se bilag 8).  
 
Vi ønsker at afprøve et kyrie med en anden musikalsk iklædning.  
Musikken er skrevet af Halvdan Nedrejord.  
Fra samlingen ”Enkle sange til gudstjenestebrug. Helt enkelt”, udgivet af Værkstedet 
Gudstjenesteliv, Haderslev Stift 2015.  
(Se bilag 3).  
 
 Kyrie eleison. Herre Gud, forbarm dig over os. 
 Kyrie eleison. Herre Krist, forbarm dig over os. 
 Kyrie eleison. Herre Gud, forbarm dig over os.  
 
Gloria 
Efter Gloria-ordene i den traditionelle musikalske iklædning, ønsker vi at synge et nyt vers, da vi 
finder det gamle trist i sit udtryk.  
 
Det nye vers skal lovsynger Gud, og udtrykker noget fundamentalt om vores forhold til Gud og 
vores udgangspunkt for at fejre gudstjeneste.  
 
Det nye Gloria-vers er skrevet af Holger Lissner og taget fra salmen ”Evige Gud”, nr 1 vers 3 i 
”Sangene Synger i os”, med melodi af Michael Bojesen, 2007 (se bilag 4).  
 
   Kærlige Gud,  
   du som skaber og elsker,  
   gør, at vi vågner 
   berørt af din hånd! 
   Rejs os, og vis, at  
   vi er velsignet,  
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   skabt i dit billed 
   med ånd af din ånd.  
   Kærlige Gud, kærlige Gud.   
 
Bliver verset indsunget, kan man evt. skifte mellem de tre vers i løbet af kirkeåret.  
F.eks. ville vers 1 passe smukt til Hellig-tre-kongers-tidens læsninger:  
  
 Evige Gud,  
 du er vilje og vildskab,  
 strenghed og mildhed 
 i stilhed og storm.  
 Tiden og rummet 
 skænker du fylde,  
 udfolder verden 
 og finder dens form.  
 Evige Gud, evige Gud.  
 
Og vers 2 i advents- og juletiden med de mange læsninger om lys og mørke:  
  
 Hellige Gud 
 du er lyset i mørket 
 tænder med stjerner 
 et tag over jord.  
 Tågerne flygter, 
 dagen begynder 
 livet forløses 
 kaldt frem af dit ord.  
 Hellige Gud, hellige Gud.  
 
f. Opsamling 
Med de foreslåede ændringer, kommer første del af højmessen, ”samling”, til at se således ud:  
 
- Klokkeringning  
- God-morgen-hilsen og angivelse af søndagens tema ved præsten (og evt. introduktion af ny salme 
ved organisten) 
- bedeslag 
- præludium (alterlysene tændes af barn eller konfirmand; evt. procession af dåbsfamilie og børn 
med dåbsvand) 
- indgangsbøn ved lægmand  
- indgangssalme (synges stående som i den nuværende højmesseliturgi) 
- kyrie og gloria (gloria-verset synges stående som i den nuværende højmesseliturgi) 
- indledningskollekt 
 

II. Ordet 
I den liturgiske teologi kaldes den følgende del af højmessen for ”ordet”.  
 
Liturgiudvalget ønsker at afprøve at skære antallet af læsninger ned til 2. Dvs. at der hver søndag 
skal vælges mellem den gammeltestamentlige læsning eller epistel-læsningen. Dette gør vi i den 
nuværende højmesseliturgi, når der er dåb.  
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Den første læsning (lektielæsning eller epistel) læses af lægmand.  
Evangelielæsningen læses af præsten.  
 
I ”prøvegudstjenester” har vi afprøvet at læse de nytestamentlige tekster fra ”Den nye aftale”. Der 
var stærkt delte meninger om dette fra menigheden og i liturgiudvalget, så vi ønsker for nuværende 
at bibeholde læsningerne fra den autoriserede oversættelse. Hovedbegrundelsen er, at den 
autoriserede oversættelse for i det mindste nogle i menigheden føles ”hjemlig”.  
 
a. Lektie og epistel 
Læses som i den nuværende gudstjeneste af lægmand.  
I stedet for de traditionelle indledninger til læsningerne (”Denne hellige lektie skriver…”/ ”Epistlen 
skriver apostlen Paulus…”) ønsker vi at afprøve den enkle formulering:  
 
”Vi hører fra…”  
 
b. Evangelielæsning 
Vi ønsker at afprøve at løsrive evangelielæsningen fra prædikenen, så ”prædike-blokken” kommer 
til at virke knap så lang ved at vi får et lidt mere varieret liturgisk forløb.  
 
Vi ønsker at slette den traditionelle indledning: ”Dette hellige evangelium skriver evangelisten…” 
samt menighedssvaret: ”Gud være lovet for sit hellige budskab”.  
 
Vi ønsker i stedet at afprøve en enkel formulering:  
 
”Evangeliet til i dag er fra…” (f.eks. Markusevangeliet kapitel 6).  
 
Som menighedssvar ønsker vi at afprøve, at menighed og kor synger (kor eller korist synger 
ordenen i parentes):  
 
”For dit Ord (dit Ord i Biblen) 
for dit Ord (imellem os) 
for dit Ord (i verden) 
takker vi dig Gud”2 
 
Dette menighedssvar udtrykker et skriftsyn, hvor Guds ord er Jesus Kristus, som vi møder i 
Bibelen, og som vi også møder i menighedens fællesskab (”hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, 
dér er jeg midt iblandt dem”, Matt 18,20) og i verden (jf. Johannes-prologen. Verden kan forstås 
som skaberværket, som Ordet har været med til at skabe, og hvor Kristus dybdeinkarnatorisk 
forstået er til stede. Og ”i verden” er også de mennesker, vi møder i verden – jf. Kristus-aspektet i 
ethvert menneske: ”Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod 
mig”, Matt 25,40).   
 
Efter evangelielæsningen følger trosbekendelsen, som vi synger stående som i den nuværende 
højmesseliturgi. At lade trosbekendelsen følge som svar på evangelielæsningen forekommer langt 

 
2 Efter inspiration fra Værkstedet GudstjenesteLIV; sproglig tilretning og musikalsk udformning 
ved Martin Hornstrup og Niels Hviid.  
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mere naturligt end i den nuværende højmesse, hvor trosbekendelsen ofte følger efter en parænetisk 
tekst fra brevlitteraturen.  
 
I gudstjenester, hvor der er dåb, vil vi gerne afprøve, at vi lægger menighedens fælles bekendelsen 
efter de to små evangelielæsninger i dåbsritualet (dåbsbefalingen og ”børneevangeliet”), så at 
trosbekendelsen også her følger på evangelielæsning(er).  
 
Herefter følger 3. salme og prædiken.  
 
 
c. Prædiken 
Efter prædikenen ønsker vi at afprøve, at menigheden siger den apostolske velsignelse i kor.  
Fremfor den traditionelle indledning (”Lad os med apostlen tilønske hinanden”), ønsker vi at 
afprøve den enklere formulering:  
 
”Lad os rejse os og ønske for hinanden” 
 
At menigheden siger den apostolske velsignelse i kor styrker dialogdelagtigheden og 
fællesskabsrelationen/ mødet med næsten.  
 

III. Bordet 
Den 3. del af gudstjenesten kaldes iflg. den liturgiske liturgi ”bordet”.  
 
I vores traditionelle højmesse i Gellerup kirke bruger vi nadverritual C. Dette ønsker vi at 
bibeholde. Vi har gennemlæst nyskrevne nadverbønner (Holger Lissner i ”Kollekter og bønner”; 
Gudstjenestens bønner I af Kirsten Jørgensen og Elof Westergaard m.fl.), men ønsker at bibeholder 
de for os kendte bønner.  
 
a. ”O, du Guds lam” 
Vi har indgående diskuteret brugen af ”O, du Guds lam”. I vores nuværende højmesse synges vers 1 
efter indstiftelsesordene. Der er stærkt delte meninger om dette led.  
Vi har ifbm. gudstjeneste med menighedsrådet afprøvet alternativer:  
 
- Holger Lissners ”Naglet til korset - Agnus Dei” (”Sangene synger i os”, nr. 46).  
- DDS 457: ”Du, som gik foran os”  
  
Kompromisset er, at vi ønsker at afprøve, at vi bibeholder ”O, du Guds lam”, men synger alle 3 vers 
for at tilføje nadverteologien flere facetter, end hvad vers 1 udtrykker. Synges blot vers 1, fastholdes 
nadverteologien i et stramt synd-nåde-skema.  
 
b. Bortsendelseord 
 
Vi ønsker at afprøve Holger Lissners bortsendelsesord (”Kollekter og bønner” s. 227).  
 

”Den korsfæstede og opstandne frelser,  
vor Herre Jesus Kristus,  
har nu givet os sig selv 
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i Livets brød og håbets bæger, 
han lever nu i os med sit ord og sin Ånd.  
Vi er hans legeme i verden. 
 
Fred være med jer!” 

  
c. Afslutningskollekt efter nadveren 
Vi ønsker at afprøve, at afslutningskollekten udgår, da gudstjenesten forekommer at have rigeligt af 
bønner.  
 

IV. Sendelse 
 
Den 4. og sidste del af gudstjenesten kaldes iflg. den liturgiske teologi for ”sendelse”.  
I forbindelse med netværksmøde i januar 2016 samt på liturgiudvalgsmøder har vi arbejdet med, 
hvordan vi kan styrke dette led i gudstjenesten – som måske umiddelbart forekommer at stå svagest 
– sendelsen tilbage til hverdagen.  
 
For nuværende har vi ingen ændringsforslag til sendelses-delen af gudstjenesten.  
 
Vi bibeholder den udgangsbøn af Holger Lissner, som har været benyttet hidtil.  
 
Lad os bede!  
Herre, vi takker dig,  
fordi vi går herfra med din fred,  
frie i din nåde 
og bundet i kærlighed  
til dig og vor næste.  
Bliv hos os med din velsignelse,  
og giv os styrke til at leve 
efter din vilje.  
Amen.  
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Bilag 1: Gellerup Kirkes vision  
 
At være en kirke der:   
 
har Jesus Kristus i centrum  
Gennem forkyndelse og omsorg at pege på Guds betingelsesløse kærlighed til den 
enkelte og invitere til et fællesskab, der har Guds søn, Jesus Kristus, i centrum. 
  
 er båret af fællesskab  
At give den enkeltes og menighedens liv og tro plads og udtryk i gudstjenesten og i åbne 
fællesskaber. 
   
er engageret i verden  
At være en vedkommende og miljøbevidst storbykirke, der er engageret i den verden, vi er 
en del af. 
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Bilag 2: Forslag til revideret højmesseliturgi - 
oversigt 
 
HØJMESSEN I  GELLERUP KIRKE 
(* = Menigheden står op) 

Klokkeringning  

Præst: God-morgen-hilsen og angivelse af søndagens tema  
 
Bedeslag 

Præludium – børn eller konfirmander tænder alterlysene. Ved dåb: Procession: dåbsforældre, præst samt børn, som 
bærer bægre med vand, som de tømmer i døbefonten 
 
Indgangsbøn (lægmand – gudstjenestegruppen) 

Lad os bede! 
Herre, vi er kommet her 
for at møde din kærlighed og sandhed.  
Send os din Helligånd,  
og gør os åbne for,  
hvad du vil give os.  
Lad ordet slå rod i vores hjerter,  
så du lever i os,  
og vi bliver ét i dig 
og tjener dig i alle ting.  
Amen.   
(Holger Lissner) 
 
* Salme 

 Præst: Vi kommer til Gud med alt, hvad vi rummer.  
 Med råb om hjælp og med tak for hans nåde.  
 Lad os synge kyrie og gloria.  
  
Kyrie 
 Menighed: 
 Kyrie eleison. Herre Gud, forbarm dig over os. 
 Kyrie eleison. Herre Krist, forbarm dig over os. 
 Kyrie eleison. Herre Gud, forbarm dig over os.  
 
Gloria 
   Præst: Ære være Gud i det højeste! 

Menighed: Og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag! 
   *Kærlige Gud,  
   du som skaber og elsker,  
   gør, at vi vågner 
   berørt af din hånd! 
   Rejs os, og vis, at  
   vi er velsignet,  
   skabt i dit billed 
   med ånd af din ånd.  
   Kærlige Gud, kærlige Gud.   

(Holger Lissner, Sangene synger i os, nr. 1 v. 3) 
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Indledningskollekt (bøn) 
    Menigheden svarer: Amen. 

* Læsning fra Det Gamle Testamente eller Det Nye Testamente (lægmand – gudstjenestegruppen) 
Inden læsningen: Vi hører fra…  
 
Salme 

* Evangelielæsning (præst) 
Inden læsningen:  
Præst: Evangeliet til i dag er fra…  
Menighed (koret synger ordenen i parentes):  
For dit Ord (dit Ord i Biblen) 
for dit Ord (imellem os) 
for dit Ord (i verden) 
takker vi dig Gud 
 
Præst: Lad os bekende vores kristne tro 
* Trosbekendelse (synges i kor): 
 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, en hellig, almindelig kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og 
det evige liv. 

 Amen, amen, amen. 

(Annoncering af børnekirke) 
 
Salme 
--------- 

(Eller, hvis der er dåb): 
 
* Læsning fra Det Gamle Testamente eller fra Det Nyt Testamente 
Dåbssalme 
* Dåb (trosbekendelsen synges efter dåbsritualets evangelielæsningerne) 
Dåbssalme 
* Evangelielæsning 
(Annoncering af børnekirke) 
Salme 
---- 
 
Prædiken (under prædikenen er der børnekirke i kirkens underetage) 
 
* Apostolsk velsignelse (siges i kor) 
Præst: Lad os ønske for hinanden 
Menighed: Vor Herre Jesu Kristi nåde 
og Guds kærlighed  
og Helligåndens fællesskab 
være med os alle!  
 

Motet (korsang) 

Kirkebøn 

Salme 

Nadver (Nadver-ritual C) 
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   Præst: Opløft jeres hjerter til Herren!  
   Lad os prise hans navn! 
   Vi takker og lover dig……synge din herligheds lovsang: 
   Menighed:  

Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige. Himlen og jorden er fuld af din herlighed.  
Hosianna i det højeste! 
Præst: Velsignet være han, som kommer, i Herrens  
navn. 

   Menighed: Hosianna i det højeste! 

 Nadverbøn  
      Menigheden svarer: Amen. 

 Fadervor (i kor) 

 * Indstiftelsesordene 

   * Menighed:  
  439 O, du Guds lam – alle 3 vers 
 
 Nadvermåltidet (under uddelingen synges en fællessalme. Sidste vers synges efter uddelingen) 

 
Bortsendelsesord efter sidste nadverbord  
Den korsfæstede og opstandne frelser,  
vor Herre Jesus Kristus,  
har nu givet os sig selv 
i Livets brød og håbets bæger, 
han lever nu i os med sit ord og sin Ånd.  
Vi er hans legeme i verden.  
Fred være med jer!  

(Holger Lissner) 

(Afslutningskollekt udgår) 

* Velsignelse 
     Menigheden svarer: Amen, amen, amen. 

Salme 

Meddelelser 

Udgangsbøn  

Lad os bede!  
Herre, vi takker dig,  
fordi vi går herfra med din fred,  
frie i din nåde 
og bundet i kærlighed  
til dig og vor næste.  
Bliv hos os med din velsignelse,  
og giv os styrke til at leve 
efter din vilje.  
Amen.  
(Holger Lissner) 
 
Postludium (menigheden bliver siddende) 

(Der er indsamling ved udgangen)  
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Bilag 3: Node til nyt Kyrie 
 
Kilde: Tine Illum og Søren Andresen: ”Enkle sange til gudstjenestebrug – Helt enkelt”, Værkstedet 
GudstjenesteLIV 2015 
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Bilag 4: Node til nyt Gloria 
 
Kilde: Holger Lissner: ”Sangene Synger i os – Salmer og sange”, Unitas Forlag 2014 
 
NB: I noden er angivet vers 1 – det er vers 3: ”Kærlige Gud”, vi foreslår som nyt Gloria-vers.  
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Bilag 5 Node til nyt menighedssvar inden 
evangelielæsningen 
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Bilag 6: Revideret højmesseliturgi  
uden kyrie og gloria og med indføjelse af det nuværende 
fastetidslitani til brug i fastetiden  
 
HØJMESSEN I  GELLERUP KIRKE 
(* = Menigheden står op) 

Klokkeringning  

Præst: God-morgen-hilsen og angivelse af søndagens tema  
 
Bedeslag 

Præludium – børn eller konfirmander tænder alterlysene. Ved dåb: Procession: dåbsforældre, præst samt børn, som 
bærer bægre med vand, som de tømmer i døbefonten 
 
Indgangsbøn (lægmand - gudstjenestegruppen) 

Lad os bede! 
Herre, vi er kommet her 
for at møde din kærlighed og sandhed.  
Send os din Helligånd,  
og gør os åbne for,  
hvad du vil give os.  
Lad ordet slå rod i vores hjerter,  
så du lever i os,  
og vi bliver ét i dig 
og tjener dig i alle ting.  
Amen.   
(Holger Lissner) 
 

* Salme 

 Præst: Vi kommer til Gud med alt, hvad vi rummer.  
 Med råb om hjælp og med tak for hans nåde.  
 Lad os synge og bede litaniet til fastetiden:  
 
Menighed:  
Kyrie eleison (Kyrie eleison) 
Christe eleison (Christe eleison) 
Kyrie eleison (Kyrie eleison) 
 
Herre, forbarm dig (Herre, forbarm dig) 
Kristus, forbarm dig (Kristus, forbarm dig) 
Herre, forbarm dig (Herre, forbarm dig) 
 
Præst:  Hellige Gud, altings skaber 
Menighed:  Forbarm dig over os 
Præst:  Jesus Kristus, fattiges tjener 
Menighed:  Forbarm dig over os 
Præst:  Helligånd, livets åndedræt 
Menighed:  Forbarm dig over os 
Alle:  Overfor Gud og overfor hinanden 

bekender vi vores skrøbelighed og det, vi har ødelagt 
i vores eget liv,  
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i andres liv  
og i verdens liv.  

Præst:  Gud tilgive jer,  
Kristus forny jer, 
og Helligånden hjælpe jer med at vokse i kærlighed.  
Amen.  

 
Menighed:  
Mød mig nu, som den jeg er, 
kald dét frem, som jeg skal bli’, 
skriv dig, Jesus, på mit hjerte, 
lev i mig.   
 
* Læsning fra Det Gamle Testamente eller Det Nye Testamente (lægmand – gudstjenestegruppen) 
 
Inden læsningen: Vi hører fra…  
 
Salme 

* Evangelielæsning (præst) 
Inden læsningen:  
Præst: Evangeliet til i dag er fra…  
Menighed (koret synger ordenen i parentes):  
For dit Ord (dit Ord i Biblen) 
for dit Ord (imellem os) 
for dit Ord (i verden) 
takker vi dig Gud 
 
Præst: Lad os bekende vores kristne tro 
* Trosbekendelse (synges i kor): 
 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, en hellig, almindelig kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og 
det evige liv. 

 Amen, amen, amen. 

(Annoncering af børnekirke) 
 
Salme 
--------- 

(Eller, hvis der er dåb): 
 
* Læsning fra Det Gamle Testamente eller fra Det Nyt Testamente 
Dåbssalme 
* Dåb (trosbekendelsen synges efter dåbsritualets evangelielæsningerne) 
Dåbssalme 
* Evangelielæsning 
(Annoncering af børnekirke) 
Salme 
---- 
 
Prædiken (under prædikenen er der børnekirke i kirkens underetage) 
 
* Apostolsk velsignelse (siges i kor) 
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Præst: Lad os ønske for hinanden 
Menighed: Vor Herre Jesu Kristi nåde 
og Guds kærlighed  
og Helligåndens fællesskab 
være med os alle!  
 

Motet (korsang) 

Kirkebøn 

Salme 

Nadver (Nadver-ritual C) 
   Præst: Opløft jeres hjerter til Herren!  
   Lad os prise hans navn! 
   Vi takker og lover dig……synge din herligheds lovsang: 
   Menighed:  

Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige. Himlen og jorden er fuld af din herlighed.  
Hosianna i det højeste! 
Præst: Velsignet være han, som kommer, i Herrens  
navn. 

   Menighed: Hosianna i det højeste! 

 Nadverbøn  
      Menigheden svarer: Amen. 

 Fadervor (i kor) 

 * Indstiftelsesordene 

   * Menighed:  
  439 O, du Guds lam – alle 3 vers 
 
 Nadvermåltidet (under uddelingen synges en fællessalme. Sidste vers synges efter uddelingen) 

 
Bortsendelsesord efter sidste nadverbord  
Den korsfæstede og opstandne frelser,  
vor Herre Jesus Kristus,  
har nu givet os sig selv 
i Livets brød og håbets bæger, 
han lever nu i os med sit ord og sin Ånd.  
Vi er hans legeme i verden.  
Fred være med jer!  

(Holger Lissner) 

(Afslutningskollekt udgår) 

* Velsignelse 
     Menigheden svarer: Amen, amen, amen. 

Salme 

Meddelelser 

Udgangsbøn (lægmand – gudstjenestegruppen) 

Lad os bede!  
Herre, vi takker dig,  
fordi vi går herfra med din fred,  
frie i din nåde 
og bundet i kærlighed  
til dig og vor næste.  
Bliv hos os med din velsignelse,  
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og giv os styrke til at leve 
efter din vilje.  
Amen.  
(Holger Lissner) 
 
Postludium (menigheden bliver siddende) 

(Der er indsamling ved udgangen)  
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Node til fastelitaniets kyrie 
Kilde: Tine Illum og Søren Andresen: ”Enkle sange til gudstjenestebrug – Helt enkelt”, Værkstedet 
GudstjenesteLIV 2015 
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Node til fastetidslitaniets ”Mød mig nu som 
den jeg er” 
 
Kilde: Tine Illum og Søren Andresen: ”Enkle sange til gudstjenestebrug – Helt enkelt”, Værkstedet 
GudstjenesteLIV 2015 
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Bilag 7: Nuværende højmesseliturgi 
 
HØJMESSEN I  GELLERUP KIRKE 
(* = Menigheden står op) 

Ringning og bedeslag 

Præludium 

Indgangsbøn  

Lad os alle bede!  
Herre vor Gud,  
hør os, som er samlede her i det hus, vi har bygget for dit navn.  
Luk vore ører op, så vi hører dit ord,  
luk vor øjne op, så vi ser din herlighed,  
luk vore hjerter op, så vi omvender os,  
give os stemme, så vi bekender og lovsynger dig,  
du Herre, som skabte os,  
du frelser, som forløste os,  
du gode Helligånd, som trøster os i livet og døden. 
Amen.  
(Anna Sophie Seidelin) 
 

* Salme 

Hilsen: 
 Præsten: Herren være med jer! 
    Menigheden: Og Herren være med dig! 

Kyrie: 
     Menigheden: Herre, forbarm dig over os! 
  Kriste, forbarm dig over os! 
  Herre, forbarm dig over os! 
Gloria: 
   Præsten: Ære være Gud i det højeste! 

Menigheden: og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag! 
   * Vi love, vi prise og takke dig, 
   al æren skal dig tilhøre, 
   o Herre, Gud Fader i Himmerig, 
   for kærlighed, du os mon gøre! 
   Du alle ting har i vold og magt, 
   det alt må frem, som er din agt, 
   thi frygte vi ingen fare.     

Indledningskollekt (bøn) 
    Menigheden svarer: Amen. 

* Læsning fra Det Gamle Testamente 

Salme 

* Læsning fra Det Nye Testamente 

* Trosbekendelse (synges i kor): 
 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. 
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 Vi tror på Helligånden, en hellig, almindelig kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og 
det evige liv. 

 Amen, amen, amen. 

--------- 

(Eller, hvis der er dåb): 
 
* Læsning fra Det Gamle Testamente eller læsning fra Det Nyt Testamente 
 
* Trosbekendelse 
 
Dåbssalme 
 
* Dåb 
 
Dåbssalme 
 
--------- 
 
Salme 

* Evangelielæsning 
 Præsten: Dette hellige evangelium skriver evangelisten… 
    Menigheden: Gud være lovet for sit glædelige budskab. 

Prædiken (under prædikenen er der børnepasning i kirkens underetage) 
* Apostolsk velsignelse 

Motet (korsang) 

Kirkebøn 

Salme 

Nadver: 
   Præsten: Opløft jeres hjerter til Herren!  
   Lad os prise hans navn! 
   Vi takker og lover dig……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 
      Menigheden svarer: Amen. 

 Fadervor (i kor) 

 * Indstiftelsesordene 

   * Menigheden:  
  O, du Guds Lam! 
  med korsets skam, 
  du bar al verdens synder, 
  derfra al trøst begynder; 
  miskundelig 
  forbarm du dig! 

 Nadvermåltidet (under uddelingen synges en fællessalme. Sidste vers synges efter uddelingen) 
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Slutningskollekt (bøn) 
 Menigheden svarer: Amen. 

* Velsignelse 
     Menigheden svarer: Amen, amen, amen. 

Salme 

Meddelelser 

Udgangsbøn  

Lad os bede!  
Herre, vi takker dig,  
fordi vi går herfra med din fred,  
frie i din nåde 
og bundet i kærlighed  
til dig og vor næste.  
Bliv hos os med din velsignelse,  
og giv os styrke til at leve 
efter din vilje.  
Amen.  
(Holger Lissner) 
 
Postludium (menigheden bliver siddende) 

(Der er indsamling ved udgangen) 
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Bilag 8: Node til gammelt Kyrie 
 
Kilde: Ukendt  
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