Gudstjeneste i
Sct. Nicolai Kirke
Præludium
Indgangsbøn
Indgangssalme
Hilsen og svar
Præsten: Herren være med jer!
Menigheden: Og Herren være med dig!
Indledningskollekt – præster beder
Præsten fortsætter: Lad os alle bede!
Præsten læser derefter (vendt mod alteret) én af
dagens bønner.
Menigheden svarer: Amen
Læsning (Menigheden står op under læsningen)

Salme mellem læsningerne / dåbssalme
(ved dåb bliver evangeliet læst fra prædikestolen
før
prædikenen, og den fælles trosbekendelse udgår –
dåb foregår efter ritualet side 825 i Salmebogen)

Evangeliet
Præsten indleder med ordene: Dette hellige
evangelium skriver evangelisten . . .
Menigheden rejser sig og svarer: Gud være lovet
for sit glædelige budskab.
Præsten: Lad os bekende vor kristne tro!

Trosbekendelsen synges af menigheden:
(Trosbekendelsen står bagerst i salmebogen)

Salme før prædikenen
Prædiken - kan indledes med en kort bøn og
afsluttes med lovprisning.
Kirkebøn - bedes fra prædikestolen i tilknytning
til prædikenen.
Apostolsk velsignelse (menigheden står op,
når præsten lyser velsignelsen)

Salme efter prædikenen

Nadver: (ritual C jvf. Salmebogens side 800)
Lovprisning
Præsten (vendt mod menigheden): Opløft jeres
hjerter til Herren! Lad os prise hans navn!
Præsten fortsætter (vendt mod alteret).
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.
Menighed: Hosianna i det højeste!
Nadverbøn (præsten beder, vendt mod alteret)
Fadervor bedes i kor (står bagerst i salmebogen)
Indstiftelsesordene (menigheden rejser sig)
(herefter synges 1. vers af 439: O, du Guds Lam)

Uddeling
Bortsendelsesordene - slutter med: Fred
være med jer!

Nadversalme (Det/de valgte vers synges, når
alle er på plads)

Slutningskollekt (præsten beder, vendt mod
alteret)
Menighed: Amen
Velsignelse (menigheden står op, medens
præsten lyser velsignelsen)
Menighed: Amen, Amen, Amen

Udgangssalme
Meddelelser og bekendtgørelser
Udgangsbøn
Postludium
(Når gudstjenesten ikke er om formiddagen, så udelades
ind- og udgangsbøn. I stedet
for altergang er der kirkebøn og Fadervor inden
Velsignelse.)

