MESSE
Preludium/Salme
Inngangsord
L:
I Skaperens, Befrierens og Livgiverens navn.
A:
Amen.
Syndsbekjennelse
L:
La oss legge våre liv fram for Gud, med bønn om tilgivelse og nytt liv.
A:
Gud, du som elsker oss uten forbehold, du som er kilden til alt liv og
fellesskap, for deg bekjenner vi vår delaktighet i det som ødelegger livet.
Gud vår mor og far, fra dypet roper vi til deg, for uutslettelig er ditt navn i
oss, og uforglemmelig er budskapet om din kjærlighet. Forlat oss for Jesu
Kristi skyld alt det vi har forsømt og ødelagt.
Kyrie
Absolusjon
L:
Til alle som ber om tilgivelse sier jeg på Jesu Kristi befaling: Du er tilgitt, du
får slippe det gamle og gå videre i Skaperens, Frigjørerens og Livgiverens
navn.
Gloria
Salme
Tekstlesning
Preken

Trosbekjennelse
L:
La oss bekjenne vår Hellige tro!
A:
Vi tror på en Gud, den allmektige Far,
som har skapt himmel og jord, alt synlig og usynlig.
Vi tror på en Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn,
Født av faderen før alle tider, Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann
Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som faderen.
Ved ham er alt blitt skapt.
For oss mennesker og til vår frelse steg han ned fra himmelen, og ved den
Hellige Ånd og av Jomfru Maria ble han menneske av kjøtt og blod.
Han ble korsfestet for oss under Pontius Pilatus, led og ble begravet,
oppsto den tredje dag etter skriftene og for opp til himmelen, sitter ved
Faderens høyre hånd, skal komme igjen i herlighet for å dømme levende
og døde, og hans rike skal være uten ende.
Vi tror på den Hellige Ånd , som er Herre og gjør levende, som utgår fra
Faderen og Sønnen, som tilbes og æres sammen med Faderen og Sønnen,
og som har talt gjennom profetene.
Vi tror på en hellig, allmenn og apostolisk kirke. Vi bekjenner en dåp til
syndenes forlatelse og venter de dødes oppstandelse og et liv i den
kommende verden. Amen.
Forbønn
Salme

Det samles inn kollekt til Forbundets solidaritetsprosjekt under denne
salmen.
Nattverd
L:
Herren være med dere!
A:
Og med deg være Herren!
L:
Løft deres hjerter!
A:
Vi løfter våre hjerter til Herren.
L:
La oss takke Herren vår Gud!
A:
Det er verdig og rett.

L:
A:
L:
A:
L:
A:
L:

Vi lovpriser deg, gode Gud, for kjærligheten til ditt folk gjennom alle tider.
Du sendte dine vitner, profeter som utfordret og stod fast i kampen for
rettferdighet.
Gud være takk!
For Jesus fra Nasaret, Sannheten utsendt til oss.
De fattige mottar gledesbudskap, de undertrykte settes fri.
Gud være takk!
For Ånden som gir liv i dåpen, som skaper selvinnsikt og former vår
historie.
Du tenner lengselen og gir vår søken oppriktighet.
Gud være takk!
For håpet om enhet og fred!
Med alle som lever og har levd, som har grått felles tårer, som hungrer og
tørster etter rettferd synger og ber vi inntil Guds rike kommer:

A:

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Deus Sabaoth.

L:

Vi hører sammen alle folk på jorden, uansett kjønn, rase eller klasse. Slik er
vi sammenføyet i Kristus, han, som i den natt han ble forrådt, tok et brød,
takket, brøt det, ga disiplene og sa: Ta dette og et det. Dette er mitt legeme
som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.
Likeså tok han kalken etter måltidet, takket ga dem og sa: Drikk alle av
den. Denne kalk er den nye pakt i mitt blod som utøses for dere til
syndenes forlatelse. Gjør dette så ofte som dere drikker det til minne om
meg.

A:
L:
A:
L:
A:
L:
A:
L:

Vi spiser dette brød forenet i Kristus. Vi drikker av kalken, fornyelsens
kilde, som gjennom oss strømmer ut i verden.
Din død forkynner vi, og din oppstandelse lovpriser vi, inntil du kommer,
Jesus.
Vi er forenet med alle som skaper fred: Troens kvinner og menn, fylt av
Kristi kjærlighet. Vi minnes Jesu kors. Den oppstandne er midt iblant oss,
la uretten vike og rettferd bryte fram!
Styrk oss Gud!
Lær oss å være oppriktige og oppreiste når vi sammen spiser brødet og
drikker av kalken. La oss kjenne din kjærlighet, Jesus, du som lærte oss å
be:
Fader Vår (Synges).
Guds fred være med dere alltid.
Guds fred være også med deg.
La oss hilse hverandre med et fredens tegn!

Vi hilser hverandre med ”Guds fred”

L:

Send din Livgivende Ånd over oss og dine gaver, så vi kan møte deg. Og
likesom kornet er blitt ett i brødet og druene i vinen, så gjør oss til ett med
hverandre med deg.

A:

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.
Kom, for alt er ferdig.

L:

Nattverdutdeling
L:

Den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er
blitt til.
Fred være med dere!

L:
A:

La oss takke Gud!
Vi takker deg, Gud! Når vi tar imot brødet og vinen du rekker oss, blir dine
hender frigjort til å bære våre liv.

Slutningssalme
Velsignelse
L:
Ta imot velsignelsen!
Velsignelsen fra Gud, vår Skaper, Jesus Kristus, vår Frigjører, og Den
Hellige Ånd, vår Livgiver, være med oss alle.
A:
Amen.

