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Kristi Himmelfarts Dag
In Ascensione Domini - Viri Galilaei

Kristi Himmelfarts tidebønner kan bedes til og med Pinselørdags Middagsbøn.

Indledning til Aftensang

Lystændingsbønnen
Et lys, som kan være Påskelyset, bringes ind,
eller man tænder blot et lys.

V. Du Herre, Rer min lampe; du vender
vort mørke til lys.
Jesu Kristi lys og fred være Rmed jer
alle!

R. ROg med dig!

V. Lad os takke HerRren, vor Gud.
R. Som er værdig al Rlov og pris.

V. Velsignet være du, ophøjede Gud,
vort lys Rog vor frelse; dig være ære
og pris i evighed!
[Du ledte dit folk til frihed ved en
røgsøjle om dagen og en ildsøjle om
natten.]
Må vi, som vandrer i dit nærværs lys,
hylde din Søn, Jesus Kristus, opstan-
den med sejr, idet han bandlyser alt
mørke fra vore hjerter og sind, og pri-
se dig, Fader, Søn og RHelligånd.

R. Velsignet være Gud Ri al evighed!

Mens de andre lys tændes:
Kor: Du glade lys af den hellige Rherlig-

hed hos den udødelige Fader, den
Himmelske,  hellige, salige Jesu Kri-
ste. 
Da vi nu er nået til solens nedgang og
har set aftenskæret, lovsynger vi Gud
Fader, Søn og Helligånd. 
Værdigt er det til alle tider at lovsyn-
ge dig med rene stemmer, o, du Guds
Søn, som giver liv, derfor herliggør
uniRverset dig!

Psalme 141 (Aftenbønnen)
V. Herre, jeg råber til dig, il Rmig til

hjælp, * hør min røst, når jeg råber til
dig;

R. som røgoffer gælde for Rdig min bøn,
* mine løftede hænder som aftenoffer!

V. Herre, sæt vagt Rved min mund, *
vogt mine læbers dør!

R. Som røgoffer ....
V. Mine øjne er rettet på dig, o  Herre, *

Herre, på dig forlader jeg mig, giv ik-
ke mit liv til pris!

R. Som røgoffer ...
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Aftensang

Til Indgang
[V. Kristus, vor Gud, steg op under jubel,

Rhalleluja. 
R. På sin hellige trone har han taget sæ-

de, Rhalleluja.]
V. O Gud, Rkom at fri mig.
R. Herre, il Rmig til bistand.
V. Ære være Faderen og Sønnen og

RHelligånden.
R. Som i begyndelsen, så nu og altid og

i al eRvighed. Amen. RHalleluja.

Bibelske Psalmer.
1.Psalme 110
Antifon. Jesus løftede sine hænder og vel-
sigRnede dem, * og han opløftedes til him-
len. Halleluja.
1. Herren sagde til min Her<re:> † »Sæt

dig ved min Rhøjre hånd, * til jeg læg-
ger dine fjender som skammel for di-
ne fødder.«

2. Fra Zion udrækker Herren din Rvæl-
des spir; * hersk midt iblandt dine
fjender!

3. Dit folk møder villigt frem på din
vældes <dag;> † i hellig prydelse
kommer dit unge mandRskab til dig *
som dug af morgenrødens moder-
skød.

4. Herren har svoret og angRrer det ej: *
»Du er præst evindelig på Melkize-
deks vis.«

5. Herren Rved din højre * knuser kon-
ger på sin vredes dag,

6. blandt folkene holder han <dom,> †
fylder Rop med døde, * knuser hove-
der viden om lande.

7. Han drikker af bækRken ved vejen, *
derfor løfter han hovedet højt.

I. Ære være FadeRren og Sønnen * og
Helligånden.

II. Som i begyndelsen, så Rnu og altid *
og i al evighed. Amen.

Antifon. Jesus løftede sine hænder og vel-
sigRnede dem, og han opløftedes til him-
len. Halleluja.

2. Psalme 123
Antifon. I galilæiske mænd, hvorfor ser I
Rop mod himlen? * Jesus, som blev taget
op fra jer til himlen, skal komme igen.
Halleluja.
1. Jeg løfter mine øjRne til dig, * som tro-

ner i Himlen.
2. Som trælles øjne følger deres Rherres

hånd,* som en trælkvindes øjne følger
hendes frues hånd,

3. så følger vore øjne HerRren vor Gud, *
til han er os nådig.

4. Forbarm dig over os, HerRre, forbarm
dig! * For overmætte er vi af spot,

5. overmæt er vor sjæl af de sorgRløses
hån, * de stoltes spot.

I. Ære være FadeRren og Sønnen * og
Helligånden.

II. Som i begyndelsen, så Rnu og altid *
og i al evighed. Amen.

Antifon. I galilæiske mænd, hvorfor ser I
Rop mod himlen? Jesus, som blev taget op
fra jer til himlen, skal komme igen. Halle-
luja.

3. Psalme 147A
Antifon. Lovpris alle konRgernes Konge, *
og lovsyng Herren, vor Gud. Halleluja.
1. Ja, det er godt at lovsynRge vor Gud, *

ja, det er lifligt, lovsang sømmer sig.
2. Herren bygger JeRrusalem, * han sam-

ler de spredte af Israel,
3. han læger dem, hvis hjerRte er søn-

derknust, * og forbinder deres sår;
4. han fastsætter stjerRnernes tal * og gi-

ver dem alle navn.
5. Vor Herre er Rstor og vældig, * hans

indsigt er uden mål;
6. Herren holder de ydRmyge oppe, * til

jorden bøjer han gudløse.
7. Syng for HerRren med tak, * leg for

vor Gud på citer!
8. Han dækker himRlen med skyer, *

sørger for regn til jorden, 
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9. lader græs spire Rfrem på bjergene *
og urter til menneskers brug;

10. føde giRver han kvæget * og ravneun-
ger, som skriger;

11. hans hu står ikke til Rstærke heste, *
han har ikke behag i rapfodet mand;

12. Herren har behag i dem, der Rfrygter
ham, * dem, der håber på hans mis-
kundhed.

I. Ære være FadeRren og Sønnen * og
Helligånden.

II. Som i begyndelsen, så Rnu og altid *
og i al evighed. Amen.

Antifon. Lovpris alle konRgernes Konge,
og lovsyng Herren, vor Gud. Halleluja.

Tekstlæsning 
Onsdag aften: Ap. G. 1: 1-2
I min første bog fortalte jeg dig, Theofilus,
om alt det, som Jesus gjorde og lærte fra
begyndelsen lige til den dag, han blev ta-
get op til himlen, efter at han ved Hellig-
ånden havde givet sine befalinger til de
apostle, han havde udvalgt.
V. Herre, forbarm dig Rover os.
R. Gud ske Rtak og lov.

Torsdag aften: Ap. G. 1: 8-9
»Men I skal få kraft, når Helligånden kom-
mer over jer, og I skal være mine vid-ner
både i Jerusalem og i hele Judæa og Sama-
ria og lige til jordens ende.« Da han havde
sagt dette, blev han løftet op, mens de så
på det, og en sky tog ham bort fra deres
øjne.
V. Herre, forbarm dig Rover os.
R. Gud ske Rtak og lov.

Responsorium
V. Kristus er Guds herligheds genskin.

Han har efter renselRse fra synden sat
sig ved Majestætens højre hånd i det
høje, ham være æRren i evighed, hal-
leluja.

R. Ham være æRren i evighed, haIleluja.
V. I Jesu navn skal hvert knæ bøje sig, og

hver tunge Rskal bekende, at Jesus
Kristus er Herre.

R. Ham være æRren i evighed, halleluja.

Hymne 
Kan synges på egen mel. med indskudte Halle-

luja eller på Fra himlen kom en engel klar, eller:

eller:

 

Coelos ascendit
V. Til himmels fór den ærens drot, 

som gjorde alt på jorden godt. 
Hvad er hans navn, den kæmpe skøn?
Det Jesus er, Marias Søn!

I. Med kød og ben, som Gud og mand,
opstod, opfór og troner han! 
Nu er opfyldt kong Davids sang, 
hans Søn på tronen sig opsvang.

II. Højlovet være Herren god, 
med død og Djævel under fod, 
Han ved Gud Faders højre hånd 
tilsender støv den Helligånd.

I. Guds engle stiger op og ned 
med folkets sang og Kongens fred. 
I morgen kommer han på ny 
med strålekrans på rosensky.

I,II. Pris være Kristus, Herren stor, 
som sejerrig til himmels for,
da sprængt var dødens fangebånd — 
med Fader og den Helligånd. Amen.

V. Herren har rejst sin trone, Rhalleluja.
R. I himlen, Rhalleluja.

Marias Lovsang - Magnificat 
Standard: se side 177-78.

Onsdag aften: 
Antifon. Fader, jeg har åbenbaret dit navn
for de mennesker, som du har Rgivet mig.
* Jeg beder for dem, som du har givet mig,
for de er dine. Halleluja.

Torsdag aften: 
Antifon. Fred efterlader jeg jer, min fred
giRver jeg jer. * Jeg giver jer ikke, som ver-
den giver. Halleluja.
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6. søndag efter Påske: 
Antifon. Dette har jeg talt til jer, for at I, når
Rtimen kommer, * skal erindre, at jeg har
sagt jer det.

V. Min sjæl opRhøjer Herren! * 
R. Og min ånd fryder sig over Gud, min

frelser.
I. For han har set til sin tjenerRindes

ringhed; * for se, nu herefter skal alle
slægter prise mig salig.

II. Fordi den Mægtige har gjort store
Rting imod mig, * og hans navn er
helligt.

I. Og hans barmhjertighed varer fra
Rslægt til slægt * over dem, som fryg-
ter ham.

II. Han har øvet vælde Rmed sin arm; *
han har adspredt dem, som er hov-
modige i deres hjertes tanke.

I. Han har nedstødt mægtiRge fra troner
* og ophøjet ringe.

II. Hungrige har han mættet med Rgode
gaver, * og rige har han sendt bort
med tomme hænder.

I. Han har taget sig af sin tjener RIsrael
* for at ihukomme barmhjertighed

II. imod Abraham og hans sæd til Revig
tid, * således som han talte til vore
fædre.

I. Ære være FadeRren og Sønnen * og
Helligånden.

II. Som i begyndelsen, så Rnu og altid *
og i al  evighed. Amen.

Antifonen gentages

Bønner
Veksellæste bønner: se side 16.

Kollektbøn
V. Herre RJesus Kristus, du, som udgik

fra Faderen, og som med ære og
magt gik tilbage til ham, giv os, der
endnu har trængsel i denne verden,
din fred, og lad os engang se den
herlighed, som Faderen har givet dig.
Du, som med Faderen lever og
regerer i Helligånds enhed, én sand
Gud fra evighed Rog til evighed. 

R. Amen.

6. søndag efter Påske og hverdage:
V. Almægtige, eRvige Gud, hjælp os til

altid at ofre dig en lydig vilje og tjene
din kongelige vælde med oprigtigt
hjerte, ved din enbårne Søn, Jesus Kri-
Rstus, vor Herre. 

R Amen.

Fadervor bedes af alle - hvis ikke det er bedt
ved de veksellæste bønner.

Benedicamus
V. Lad os takke og love Herren. Halle-

luja, halleluja,Rhalleluja. 
R. Herren være tak og lov. Halleluja,

halleluja,Rhalleluja.

Velsignelse
V. Vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds

Rkærlighed og Helligåndens samfund
være Rmed os (jer) alle. 

R. Amen. 
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Aftensangens Veksellæste Bønner

V. Kyrie eleison.
R. Christe eleison, Kyrie Releison.

Fadervor bedes af alle

V. Jeg sagde: Herre, vær mig nådig!
R. Helbred min sjæl, jeg har syndet

mod dig.
V. Vend tilbage, Herre, hvor længe!
R. Hav medynk med dine tjenere.
V. Din miskundhed være over os, Her-

re.
R. Så som vi håber på dig.
V. Dine præster være klædt i retfærd.
R. Dine fromme synge med fryd.
V. Herre, frels dronningen (kongen).
R. Og svar os den dag, vi kalder.

V. Styrk al øvrighed i retfærd.
R. Og giv nådig fred på jorden.
V. Frels dit folk, Herre, / og velsign din

arv.
R. Vogt dem og bær dem til evig tid.
V. Kom din menighed i hu.
R. Som du fordum vandt dig.
V. Der råde fred på dine mure.
R. Tryghed i dine borge.
V. Vi beder for dem, der sov hen. (For

N...).
R. Skænk dem den evige hvile, Herre, 

og lad dit evige lys lyse for dem.
V. Lad dem hvile i fred.
R. Amen.

Eller sunget:

Følgende forbønner kan bruges, hvis det øn-
skes. Andre forbønner kan tilføjes.
V. Vi beder for de gamle, syge og svage.

(For N...). For alle, som trænger til
hjælp.

R. For de arme sørge du, Gud, i din
godhed.

V. Vi beder for vore hjem og vore kære.
(For N...). For vore venner. (For N...).
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For .... Vi beder for alle, som står os
nær.

R. Frels, min Gud, dine tjenere, som
sto-ler på dig.

V. Vi beder for de fangne og for dem,
som for dit navns skyld er forfulgte.

R. Forløs dem, o Israels Gud, af alle de-
res trængsler.

V. Send dem, Herre, hjælp fra hellig-
dommen.

R. Fra Zion styrke du dem.
V. Hærskarers Gud, bring os atter på

fode.
R. Lad dit ansigt lyse, / at vi må frelses.
V. Stå op og kom os til hjælp, Herre.
R. Forløs os for din miskundheds skyld.
V. Herre, hør vor bøn.

R. Og lad vort råb komme til dig.
Lad os alle bede.

Dagens kollektbøn.

V. Lad os takke og Rlove Herren. (Hal-
leluja, halleluja, halleluja.)

R. Herren være Rtak og lov. (Halleluja,
halleluja, halleluja.)

Halleluja læses kun på højtidsdage og i Påske-
Pinsetiden.

Velsignelse
V. Vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds

Rkærlighed og Helligåndens sam-
fund være Rmed os (jer) alle! 

R. Amen.

Benedicamus

3. På festdage


