
 

 

Bagsværd Kirke     26. marts 2021. 

Ønsker til ny højmesseordning  

Generelt mere aktiv brug af korets medvirken på udvalgte steder. Markeret *) 

I sin nuværende form kan ind- og udgangsbøn gerne undværes: Indgangsbønnen som ”tuning” af 
sindet til det forestående kan imidlertid gøres på andre måder. F. eks. som individuel bøn i 
forbindelse med bedeslagene (eller efter sidste klokkeringning). Evt. med trykte forlæg til 
inspiration.  

Tanker vedrørende dåbsritualet  

Dåbsritualet bør ændres, så ordlyden i dåbsritualet bliver til en ”Tak Gud, fordi vi (allerede) 

er dine børn” og ikke som nu, hvor vi døber, for at ændre forholdet fra ”ikke at være” til ”at 

blive Guds børn”.  

Herunder de ændringer ved dåben, der bør overvejes, ud fra mit synspunkt:  

1. Lovprisningen: Ingen ændring. 
 

2. Bøn Ændring til: Vi takker dig, himmelske Fader, fordi du ved din Søn har givet os den 
hellige dåb, som et tegn på, at vi er dine børn, med (påmindelse om) syndernes forladelse 
og det evige liv. 
Vi beder dig, lad dette barn, som vi bærer frem for (dig) dit åsyn) vokse i troen på at være 

en del af din menighed, som du vil bevare både her og hisset. 

3. Skriftlæsninger: Ingen ændring ved første læsning 
Ændring ved anden læsning, som udskiftes og erstattes med Mattæus: Så bar de nogle små 

børn til Jesus, for at han skulle lægge hænderne på dem og bede; disciplene truede af dem, 

men Jesus sagde: Lad de små børn være; I må ikke hindre dem i at komme til mig, for 

Himmeriget er deres. Og han lagde hænderne på dem.  

4. Efter læsningen siger præsten 
I ritualbogen lyder det sådan: Så vil vi nu hjælpe dette barn til hans velsignelse ved at døbe 

det i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. 

Ændring til: På Jesu befaling – (med Jesu velsignelse) vil vi da også nu døbe dette barn i 

Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. 

5. Korstegnet I ritualbogen lyder det sådan: Modtag det hellige korsets tegn både for dit 
ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede herre Jesus 
Kristus. 
Ændring til: ”til et vidnesbyrd om, at du tilhører den korsfæstede herre J K”… 

6. Trosbekendelsen Ingen ændringer. 
 

7. Dåbshandling Ingen ændringer. 
 

8. Bøn. I ritualbogen står der:….”som nu har skænket dig”… Ændring til: 



 

 

”Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som har skænket dig syndernes forladelse, 

han styrke dig med sin nåde til det evige liv! Han bevarer din udgang og din indgang fra nu 

og til evig tid. 

 

9. Fadervor Ingen ændringer  
 

10. Faddertiltale Ændring til: 
”Skelsalder” udskiftes med ”voksen”.  

”For at det må blive i Kristus” udskiftes med ”oplæres i den kristne børnelærdom; at det er 

Guds barn. Amen.” Dvs ordene om indpodning undlades.  

 

*2. Salme bør kunne erstattes af lovsang ved kor 

*Mulighed for korsats som ”evangeliesvar” 

Trosbekendelse: kan forsagelsen undlades?  

(NB: Evangeliesvar ”Gud være lovet … ” ved læsning fra prædikestol er en fejl i 1992ordningen, 
(som også nogen af biskopperne, der lavede ordningen, har indrømmet). 

Nadverindledning. Forskellige udgaver af O, du Guds lam bør være mulige ved alle tre variata (A, B 
og C).  
(O, du Guds lam bør under alle omstændigheder først synges efter indstiftelsesordene).  

Mulighed for vekslen mellem de tre versioner af ”Agnus”, f.eks: 
Den kortere DDS 440 er en oplagt mulighed (grønne dage) 
203 O du Guds lam uskyldig (violette dage) 
439 (den vi kender) til hvide og røde dage. 
 
 
 


