
Velkommen til højmesse i 

Nr. Felding Kirke 
 

 

Højmesseliturgi 
 

Efter klokkeringningen spiller organisten præludiet. 

Såfremt der er barnedåb går præsten sammen med 

dåbsfamilien og fadderne ind med barnet under præludiet 

mens menigheden rejser sig. Dåbsfamilen og fadderne 

sætter sig på øverste række omkring døbefonten og herefter 

sætter menigheden sig. 

Højmessen går nu i gang: 

1. Indgangsbøn:                                                                                                                                                                                                                    
Kirketjeneren siger: Lad os alle bede! 

2. Indgangssalme 

3. Kyrie og gloria: 

 

Præst: Herre, Gud Fader i Himlen 

- Menighed synger: Forbarm dig over os! 
Præst: Herre Jesus, vor Frelser 

- Menighed synger: Forbarm dig over os! 
Præst: Herre Helligånd, vort lys og vor trøst 

- Menighed synger: Forbarm dig over os! 

Præst: Ære være Gud i det højeste og fred på jorden, i 
mennesker velbehag 

- Menighed synger: 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! 
 

4. Hilsen: 
Præst: Herren være med jer 

- Menighed synger: Og Herren være med dig! 
 

5. Indledningskollekt:   
- Præsten beder en bøn vendt mod alteret.  

- Menigheden synger derpå: Amen! 

  

6. Læsning fra Det Gamle Testamente:   

- Menigheden rejser sig og præsten læser op 

 

7. Salme  

 

8. Læsning fra Det nye Testamente 
- Menigheden rejser sig og præsten læser op 

 

9. Trosbekendelse  

Den apostolske trosbekendelse synges (Findes på 

næstsidste side i salmebogen) 

 

10. Salme 

 

 

11. BARNEDÅB: 

 

A. Dåbstale 
- Præsten holder en kort dåbstale til dåbsbarnet og 

dåbsfamilien. 

 

B. Dåbssalme: 

- Salmebogen nr. 448: Fyldt af glæde over livets under 
 

Efter salmen går præsten ned til døbefonten og forældre 

og faddere rejser sig op og stiller sig ved døbefonten. 

Alle børn i kirken er velkommen til at komme op til 

døbefonten og være med. 

 

C. Lovprisning og bøn 

- Præsten læser en lovprisning og beder en bøn med tak 

og håb for barnets dåb 

 

D. Skriftlæsning 
- Menigheden rejser sig og præsten læser først en tekst 

fra Matthæusevangeliet og derpå én fra 

Markusevangeliet.  

 

E. Korstegnelse, tilspørgelse og dåb 

- Præsten tegner korsets tegn foran dåbsbarnets hoved 

og bryst 

- Præsten spørger gudmoderen eller -faderen (den der 

bærer barnet) i flere led om barnets tro på Gud Fader, 

Søn og Helligånd, hvortil hver gang svares JA. 

- Præsten døber derpå barnet i Faderens, Sønnens og 

Helligåndens navn. Herefter beder præsten en bøn for 

barnet med sin hånd på barnets hoved. 

 

F. Fadervor 
- Sammen med hele menigheden bedes Fadervor i kor. 

 

G. Faddertiltale 
- Menigheden sætter sig, men forældre og faddere 

bliver stående ved døbefonten 

- Præsten holder en kort tale til forældrene og fadderne 

om opgaven at fortælle barnet om sin dåb. 

 

H. Afsluttende salme 

 
Nu er barnedåben slut og højmessen fortsætter. 

 

12. Evangelielæsning                                                - 

Menigheden rejser sig og præsten læser fra 

prædikestolen. 

13. Prædiken, kirkebøn og meddelelser 

14. Apostolske velsignelse                                                               
- Menigheden rejser sig, når præsten siger: Og lad os 

med Apostlen tilønske hinanden! 

15. Salme                                                                                                                                                                             

                                                                                            

16. NADVER: 

A. Nadverkollekt                                                                    
- Altergangen indledes med, at præsten beder en bøn i 



tre led vendt mod alteret                                                                                    

- Efter 1. led synger menigheden: Hellig, hellig, hellig er 

Herren, Gud den almægtige. Himlen og jorden er fuld af 
din herlighed. Hosianna i det højeste!                            - - 

Efter 2. led synger menigheden: Hosianna i det højeste! O 

du Guds Lam! med korsets skam, du bar al verdens synder, 
derfra vort liv begynder; vor død til trods opliv du os!                                                                     

- Efter 3. led synger menigheden: Amen! 

B. Indstiftelsesordene                             
- Menigheden rejser sig og præsten læser op 

C. Nadvermåltidet / Altergang                                                                    
- Menigheden rejser sig og går op til alteret og knæler ved 

alterbordet - et fyldt nadverbord ad gangen.                                

- Under altergangen synger menigheden en salme, som 

kirkesangeren annoncerer                                                         

- Efter hvert nadverbord læser præsten et skriftord og siger: 

Gå herfra med glæde og fred!                                        - 
Efter sidste nadverbord siger præsten bortsendelsesordene, 

som slutter: Hans fred være med os alle. Amen! 

D. Slutkollekt                                                                           

- Præsten afslutter nadveren med en bøn                                      

- Menigheden synger: Amen! 

17. Udgangskollekt                                                                     
- Menigheden rejser sig og præsten læser en bøn vendt mod 

menigheden 

18. Velsignelse                                                         
- Menigheden bliver stående og præsten lyser velsignelsen 

over menigheden                                                

- Menigheden synger: Amen, amen, amen! 

19. Salme 

20. Udgangsbøn                                                  
- kirkesangeren læser en sidste bøn 

21. Postludium                                                     
- Organisten spiller og præsten går til slut sammen med 

dåbsfamilien og fadderne ud af kirken.                               

- Menigheden rejser sig og følger med ud                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Vi håber, I vil få glæde af jeres 

deltagelse i højmessen. I er altid 
velkommen til at komme med forslag til 

ændringer eller temaer til vores 
gudstjenester. 

 
 
 
 
 
 


