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Middagsbøn

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

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

de, Rhalleluja.]
V. Herre, lad os skuRe din miskundhed.
R. Og giv Ros din frelse.
V. Ære være Faderen og Sønnen og

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

al eRvighed. Amen. RHalleluja.

Hymne 
Kan synges på O Herre Krist, dig til os vend
eller Kom, sandheds Ånd eller Fra himlen kom
en engel klar, eller:

eller:

V. Til Himmels for du, Jesus, 
højt over Himles Himle — 
med undren dine venner
så dig fra jorden hævet.

I. Nu er du hos din Fader, 
du troner ved hans højre, 
du vore synders soning 
og alle vide verd*ners.

II. Du er hos ham vor Talsmand, 
dit virke er at bede:
du vil kun ét, at dine
hos dig må være evigt,

I. og skue herligheden, 
du deler med din Fader, 
og smage saligheden 
i din og hans forening.

I,II. Vi lover dig, o Jesus, 
som kom til os på jorden, 
nu troner hos din Fader, 
dog er os nær i Ånden. Amen.

Bibelsk Psalme
Psalme 21
Antifon. Mig er giRvet al magt * i Himlen og
på jorden. Halleluja.
1. Herre, kongen er glad Rved din vælde,

* hvor frydes han højlig over din frelse!
2. Hvad hans hjerte ønskede, Rgav du

ham, * du afslog ikke hans læbers bøn.
3. Du kom ham i møde med rig vel-

Rsignelse, * satte en krone af guld på
hans hoved.

4. Han bad dig om liv, og du Rgav ham
det, * en række af dage uden ende.

5. Stor er hans glans Rved din frelse, *
højhed og hæder lægger du på ham.

6. Ja, evig velsignelse Rgav du ham, * med
fryd for dit åsyn glædede du ham.

7. For kongen stoRler på Herren, * ved
den Højestes nåde rokkes han ikke.

[8. Til alle dine fjender Rnår din hånd, *
din højre når dine modstandere.

9. Du gør dem til et luende bål, når du
Rviser dig; * Herren sluger dem i sin
vrede. Ild fortærer dem.

10. Du rydder bort deres Rfrugt af jorden,
* deres sæd blandt menneskenes børn.

11. For de søger at volRde dig ondt, *
spinder rænker, men evner intet;

12. for du slår Rdem på flugt, * med din
bue sigter du mod deres ansigt.]

13. Herre, stå op Ri din vælde, * med sang
og med spil vil vi prise dit storværk!

I. Ære være FadeRren og Sønnen * og
Helligånden.

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

Antifon. Mig er giRvet al magt i Himlen og
på jorden. Halleluja.

Tekstlæsning Ef. 4:7-16
Hver enkelt af os har fået nåden givet som
gave tilmålt af Kristus. Derfor hedder det:
Han er steget op til det høje, han har ført
fanger med, han har givet gaver til men-
neskene. Men at han er steget op, hvad
andet betyder det, end at han også er steget
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ned til den lave jord? Han, som er steget
ned, er den samme, som også er steget op
højt over alle himle for at fylde alt. Og han
har givet os nogle til at være apostle, andre
til at være profeter, andre til at være evan-
gelister og andre til at være hyrder og
lærere for at udruste de hellige til at gøre
tjeneste, så Kristi legeme bygges op, indtil
vi alle når frem til enheden i troen og i
erkendelsen af Guds søn, til at være et
fuldvoksent menneske, en vækst, som kan
rumme Kristi fylde. Da skal vi ikke længere
være uforstandige børn og slynges og dri-
ves hid og did af hver lærdoms vind, ved
menneskers terningkast, når de med sne-
dighed fører os på lumske afveje, men
sandheden tro i kærlighed skal vi i ét og alt
vokse op til ham, som er hovedet, Kristus.
Ud fra ham føjes hele legemet sammen og
holdes sammen, idet hvert enkelt led hjæl-
per til med den styrke, det har fået tilmålt,
så legemet vokser og opbygges i kærlighed.
V. Herre, forbarm dig Rover os.
R. Gud ske Rtak og lov.

Hverdage: Luk. 24:50b-51
Han løftede sine hænder og velsignede
dem. Idet han velsignede dem, skiltes han
fra dem og blev båret op til himlen.
V. Herre, forbarm dig Rover os.
R. Gud ske Rtak og lov.

Responsorium
V. Kristus opfor Rtil det høje, halleluja,

halleluja.
R. Kristus opfor Rtil det høje, halleluja,

halleluja.
V. Han bortførte fanger og gav menne-

Rskene gaver.
R. Halleluja, halleluja.
V. Ære være FadeRren og Sønnen og Hel-

ligånden.
R. Kristus opfor Rtil det høje, halleluja,

halleluja.

V. Kristus opfor højt over alle Himle,
Rhalleluja.

R. For at han skulle fylde alle ting, Rhalle-
luja.

Bønner
Veksellæste bønner - kan udelades
[V. Kyrie eRleison.
R. Christe eleison. Kyrie eRleison.]

Fadervor

[V. Hærskarers Gud, bring os atRter på
fode.

R. Lad dit ansigt lyse, at Rvi må frelses.
V. Stå op og kom Ros til hjælp.
R. Forløs os for din misRkundheds skyld.
V. Herre, Rhør vor bøn.
R. Og lad vort råb komRme til dig.]

(Pr. Herren væRre med jer.
R. Og Rmed din ånd.)
V. Lad os Ralle bede.

Kollektbøn
V. Almægtige, eRvige Gud, vi takker dig,

fordi din enbårne Søn, vor forløser, på
denne dag opfor til Himmelen; giv også
os i troen at leve med ham i det him-
melske, han, som med dig lever og re-
gerer i Helligånds enhed, én sand Gud
fra evighed Rog til evighed. 

R. Amen.

Benedicamus
V. Lad os takke og love Herren. Halleluja,

halleluja,Rhalleluja. 
R. Herren være tak og lov. Halleluja, hal-

leluja,Rhalleluja.

Velsignelse
V. Herren velsigne os og værne os Rmod

alt ondt og føre os til det eRvige liv.
R. Amen. 


