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Søren Jonæsøn 1693 og 1697. / Mel: af højheden oprunden er

3 Lad os i troens hellighed
opnå vort levneds mål og méd,
og giv os denne nåde,
at vi herefter kende må,
hvor vi umuligt kan bestå,
om kødet selv må råde!
Bøj du vor hu
til din lære, dig til ære,
hjælp at prise
Gud, og hver mand godt bevise!

2 Du yndig dug, fald til os ned,
velsign vor tro med frugtbarhed,
lad kærlighed tiltage,
at hver en sjæl forbunden må
i pagten med sin næste stå
i alle livets dage!
Men strid og splid,
som bedrøver og berøver
dig din ære,
lade fjern du fra os være!

306 O Helligånd, kom til os ned,
din bolig du i os bered
ved ordets lys og stjerne!
O Guddoms-glans, som mørknes ej,
giv, at vi sandheds himmelvej
ved dig må følge gerne!
Dit skin hvert trin
os ledsager og forjager
mørkets tanker,
som i vore hjerter vanker.

Indgangsbøn

Herre! Forbarm dig over os!
Kristus! Forbarm dig over os!
Herre! Forbarm dig over os!  

Kyrie eleison 
Christe eleison
Kyrie eleison 



Gloria in excelsis Deo
Ære være Gud i det høje,
og fred på jorden
for mennesker med god vilje.
Vi lover dig. Vi velsigner dig.
Vi tilbeder dig. Vi lovpriser dig.
Vi takker dig for din store herlighed.
Herre vor Gud, himmelske konge,
Gud, almægtige Fader.
Herre, du enbårne Søn,
Jesus Kristus.
Herre vor Gud, Guds Lam,
Faderens Søn.
Du, som borttager verdens synder,
forbarm dig over os.
Du, som borttager verdens synder,
tag imod vor bøn.
Du, som sidder ved Faderens højre
hånd, forbarm dig over os.
Thi du alene er hellig,
du alene er Herre,
du alene den højeste,
Jesus Kristus. Med Helligånden
i Gud Faders herlighed.
Amen. 

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus  
bonæ voluntatis.
Laudamus te,
benedicimus te,
adoramus te,
glorificamus te,
gratias agimus tibi 
propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex coelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite Jesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
qui tollis peccata mundi,  
miserere nobis;
qui tollis peccata mundi,  
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, 
miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus, 
tu solus Dominus, 
tu solus Altissimus,
Jesu Christe, cum Sancto Spiritu: 
in gloria Dei Patris. 
Amen

Hilsen og kollekt

Læsning 
Profeten Mika kapitel 4, vers 1-3

Til sidst skal det ske, at Herrens tempelbjerg står 
urokkeligt højt over bjergene, knejsende over højene. 

Folkene skal strømme dertil, talrige folkeslag skal drage 
af sted og sige: »Kom, lad os drage op til Herrens bjerg, 

til Jakobs Guds hus; han skal vise os sine veje, og vi 
vil gå på hans stier. For belæringen udgår fra Zion og 

Herrens ord fra Jerusalem.« Han skal skifte ret mellem 
talrige folk, fælde dom blandt mægtige folkeslag i det 
fjerne. De skal smede deres sværd om til plovjern og 
deres spyd til vingårdsknive. Folk skal ikke løfte sværd 

mod folk, og de skal ikke mere oplæres til krig.



Apostolsk velsignelse

Prædiken

                                                      Evangelielæsning 
                           Matthæusevangeliet kapitel 11, vers 25-30

På den tid tog Jesus til orde og sagde: »Jeg priser dig, fader, himlens og jordens 
Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for 
umyndige; ja, fader, for således var det din vilje. Alt har min fader overgivet mig, 
og ingen kender Sønnen undtagen Faderen, og ingen kender Faderen undtagen 
Sønnen og den, som Sønnen vil åbenbare ham for. Kom til mig, alle I, som slider 
jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, og 
lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres 
sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let.«

Simon Grotrian / Jesper Gottlieb

Velsign mit barn, du kære Gud 
og lad det holde livet ud,
og tænd et lys på sjælens tinde
for verden selv, for os herinde.

Dåb

Sanctus, sanctus, sanctus,  
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.

Hellig, hellig, hellig
Gud, hærskarernes Herre
Himlen og jorden
er fulde af din herlighed
Hosianna i det høje.

Benedictus qui venit 
in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Velsignet være han, som kommer
i Herrens navn.
Hosianna i det højeste.

Dåbssalme



Guds lam, som bærer verdens synder,
forbarm dig over os
Guds lam, som bærer verdens synder,
Giv os fred.

Agnus Dei qui tollis peccata mundi
miserere nobis
Agnus Dei qui tollis peccata mundi
dona nobis pacem

Under uddelingen

3 O du Guds Lam!
med korsets skam,
du bar al verdens synder,
derfra vort liv begynder;
vor død til trods
opliv du os!
       N. F. S. Grundtvig / Thomas Laub  

2  O du Guds Lam!
med korsets skam,
du bar al verdens synder,
dermed al fred begynder;
af kærlighed
giv os din fred!

439  O du Guds Lam!
med korsets skam,
du bar al verdens synder,
derfra al trøst begynder;
miskundelig
forbarm du dig!

Nadver

Efter uddelingen

208 Skriv dig, Jesus, på mit hjerte,
du min konge og min Gud!
at ej lyst, ej heller smerte
dig formår at slette ud!
Denne indskrift på mig sæt:
Jesus udaf Nazaret,
den korsfæsted, er min ære
og min salighed skal være!

Thomas Kingo  /  Mel. Jesus, dine dybe vunder



Udgangsbøn

Postludium
W. A. Mozart Fantasi i f-mol (KV 608)

C. J. Boye / Mel: Op, min sjæl, thi sol er oppe

3 Tak for kirke-vej og hvile
og for bønnens Himmel-gang,
for de brudte syndens pile
og for håbets salmesang!
Tak, at du lod hjertet såre
ved det skarpe ordets sværd,
tak for hver aftørret tåre,
verdens trøst er intet værd!

4 Herre Kristus, hør os bede:
Styrk fremdeles ved dit ord
alle dem, du lod berede
dåbens bad og nådens bord!
For os alle året bære
troens høst af kraft og fred!
Lad hver dag og time være
levet for din evighed!

431 Herre Kristus, dig til ære
slutter vi vort kirkeår;
trøstig kan vor afsked være,
advent kommer, som det går.
Ordet vil sin røst udsende,
Ånden vil sit orgel slå,
troens alterlys vil brænde,
indtil jorden skal forgå.

2 Tak, fordi du var til stede,
kirkedrot og kirkegæst!
Tak for julebud og glæde,
tak for dåb og nadverfest,
tak og for langfredagssorgen,
påsken tog vor hjerteve,
himmelfart og pinsemorgen
lod du os til glæde se!

Bøn og velsignelse



WWW.AARHUSDOMKIRKE.DK


