Højmessen i Løget Kirke
Klokkeringning – velkommen - bedeslag
Præludium
Indgangsbøn
Indgangssalme
Hilsen: Præsten: Herren være med jer!
Menigheden: Og Herren være med dig!

Indledningskollekt
Præsten: Lad os alle bede!
Præsten læser derefter én af dagens bønner
Menigheden svarer: Amen

Læsning fra Det gamle/nye Testamente
(Menigheden står op under læsningen)

Salme mellem læsningerne
Evangelielæsning:
Præst: Dette hellige evangelium skriver evangelisten . . .
Menigheden rejser sig og svarer: Gud være lovet for sit
glædelige budskab.
Teksten læses derefter af præsten.
Præsten: Lad os bekende vor kristne tro!

Trosbekendelsen siges af menigheden
(Trosbekendelsen står bagerst i Kirkesalmebogen)

Herefter synges verset:
Lad verden ej med al sin magt
os rokke fra vor dåbes pagt,
men giv at al vor længsel må
til dig, til dig alene stå!

Nadver:
Lovprisning
Præst: Opløft jeres hjerter til Herren! Lad os prise hans
navn!
Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige,
han, som var, og som er, og som kommer.
Menighed: Hosianna i det højeste!
Præst: Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Menighed: Hosianna i det højeste!

Herefter synges nr. 439: O, du Guds Lam
Nadverbøn (Præsten beder) - Fælles fadervor:
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn, komme dit rige,
ske din vilje som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen
Indstiftelsesordene (menigheden rejser sig)
(Herefter går man op til alteret, hvis man ønsker at
deltage i nadveren – enhver er velkommen – ingen skal)

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

Slutningskollekt
Præsten læser bønnen – Menigheden svarer: Amen
Velsignelse (menigheden står op)
Menigheden svarer: Amen, Amen, Amen

Udgangssalme
Udgangsbøn - Postludium

Evt. korsats
Salme før prædiken
Prædiken - Kirkebøn - Apostolsk velsignelse -

Når der er dåb…

(menigheden står op når præsten lyser velsignelsen)

er 2. salme en dåbssalme. Herefter finder dåben sted.
Trosbekendelsen, sagt i fællesskab udgår.
Evangeliet bliver her først læst lige før prædikenen.

Meddelelser
Salme efter prædiken

