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Morgensang

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. Halleluja.

Bibelske Psalmer
1. Psalme 63
Antifon. Jesus løftede sine hænder og vel-
sigRnede dem, * og han opløftedes til him-
len. Halleluja.
1. Gud, du er min Gud, dig Rsøger jeg,

* efter dig tørster min sjæl, 
2. efter dig lænRges mit kød * i et tørt,

vansmægtende, vandløst land
3. - således var det, jeg så dig i Rhellig-

dommen - * for at skue din vælde og
ære;

4. for din nåde er bedRre end liv, * mi-
ne læber skal synge din pris.

5. Da vil jeg love dig heRle mit liv, * op-
løfte hænderne i dit navn,

6. som med fede retter mætRtes min
sjæl, * med jublende læber priser min
mund dig,

7. når jeg kommer dig i hu Rpå mit leje,
* i nattevagterne tænker på dig;

8. for du er bleRvet min hjælp, * og jeg
jubler i dine vingers skygge.

9. Dig klynger min Rsjæl sig til, * din
højre holder mig fast.

10. Forgæves står de mig Refter livet, * i
jordens dyb skal de synke,

11. gives i Rsværdets vold * og blive sja-
kalers bytte.

12. Men kongen glædes i <Gud;> † en-
hver, der sværger ved Rham, skal
juble, * for løgnernes mund skal luk-
kes.

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 67
Antifon. I galilæiske mænd, hvorfor ser I
Rop mod himlen? * Jesus, som blev taget
op fra jer til himlen, skal komme igen.
Halleluja.
1. Gud være os nådig og velRsigne os, *

han lade sit ansigt lyse over os, 
2. for at din vej må kenRdes på jorden, *

din frelse blandt alle folk.
3. Folkeslag skal takRke dig, Gud, * alle

folkeslag takke dig;
4. folkefærd skal glædes og jub<le,> †

for med retfærdighed dømmer du
Rfolkeslag,* leder folkefærd på jor-
den.

5. Folkeslag skal takRke dig, Gud, * alle
folkeslag takke dig!

6. Landet har giRvet sin grøde, * Gud,
vor Gud, velsigne os,

7. Gud velRsigne os, * så den vide jord
må frygte ham!

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. Hal-
leluja.

3. Psalme 98
Antifon. Lovpris alle konRgernes Konge, *
og lovsyng Herren, vor Gud. HaIleluja.
1. Syng HerRren en ny sang, * for vid-

underlige ting har han gjort; 
2. sejren vandt Rham hans højre, * hans

hellige arm.
3. Sin frelse har HerRren gjort kendt, *

åbenbaret sin retfærdighed for folke-
nes øjne;

4. han kom sin nåde mod Jakob i <hu,>
† sin trofasthed mod IsRraels hus. *
Den vide jord har skuet vor Guds
frelse.

5. Råb af fryd for HerRren, al jorden, *
bryd ud i jubel og lovsang;
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6. lovsyng HerRren til citer, * lad lov-
sang tone til citer, 

7. råb af fryd for Rkongen, Herren, * til
trompeter og hornets klang!

8. Havet med dets fylRde skal bruse, *
jorderig og de, som bor der,

9. strømmene klapRpe i hænder, * bjer-
gene juble til hobe

10. for Herrens åsyn, forRdi han kom-
mer, * han kommer at dømme jor-
den;

11. han dømmer jorden med retRfærdig-
hed * og folkeslag med ret!

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. HaIleluja.

Tekstlæsning  Hebr. 10:12-13
Denne præst har frembåret ét eneste, evig-
gyldigt offer for synder og derefter taget
sæde ved Guds højre hånd, hvor han kun
venter på, at hans fjender skal blive lagt
som en skammel for hans fødder. 
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,
halleluja.

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

hver tunge Rskal bekende, at Je-sus
Kristus er Herre.

R. Ham være æRren i evighed, halle-
luja.

Hymne 
Kan synges på egen mel. med indskudte Halle-
luja eller på Fra himlen kom en engel klar, el-
ler:

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.

V. Zions børn fryder sig over deres
konge. RHalleluja.

R. For Herren har behag i sit folk. RHal-
leluja.

Zakarias' Lovsang - Benedictus
Kan også synges som anført side 183
Kristi Himmelfarts Dag:
Antifon. Jeg farer op til min Fader og Rje-
res Fader, * til min Gud og jeres Gud. Hal-
leluja.
6. søndag efter Påske og hverdage:
Antifon. Dette har jeg Rtalt til jer, * for at I,
når timen kommer, skal mindes, at jeg har
sagt jer det.

I. Lovet være Herren, IsRraels Gud! *
For han har besøgt og forløst sit folk.

II. Og har oprejst os et Rfrelsens horn * i
sin tjener Davids hus,

I. således Rsom han talte * ved sine
hellige profeters mund fra fordums
tid,

II. en frelse fra Rvore fjender * og fra alle
deres hånd, som hader os,

I. for at gøre barmhjertighed imod Rvo-
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re fædre * og ihukomme sin hellige
pagt,

II. den ed, som han tilsvor vor Rfader
Abraham, * at han ville give os,

I. at vi, friede fra vore Rfjenders hånd, *
skulle tjene ham uden frygt

II. i hellighed og retfærdighed Rfor hans
åsyn * alle vore dage.

I. Men også du, barnlille, skal kaldes
den HøjeRstes profet; * for du skal gå
foran for Herrens åsyn for at berede
hans veje,

II. for at give hans folk erkendelRse af
frelse * ved deres synders forladelse, 

I. for vor Guds inderlige barmhjerRtig-
heds skyld, * hvorved solopgangen
fra det høje har besøgt os

II. for at skinne for dem, som sidder i
mørke og i Rdødens skygge, * for at
lede vore fødder ind på fredens vej.

I. Ære være FadeRren og Sønnen * og
Helligånden.

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

Kristi Himmelfarts Dag:
Antifon. Jeg farer op til min Fader og Rje-
res Fader, til min Gud og jeres Gud.
Halleluja.

6. søndag efter Påske og hverdage:
Antifon. Dette har jeg Rtalt til jer, for at I,
når timen kommer, skal mindes, at jeg har
sagt jer det.

Bønner
(P. Herren væRre med jer.
R. Og Rmed din ånd.)
V. Lad os Ralle bede.
Veksellæste bønner: se side 11.

Kollektbøn
Kristi Himmelfarts Dag:
V. Almægtige, evige Gud, vi takker dig,

fordi din enbårne Søn, vor forløser,

på denne dag fór op til himmelen; giv
også os i troen at leve med ham i det
himmelske, han, som med dig lever
og regerer i Helligånds enhed, én
sand Gud fra evighed og til evighed! 

R. Amen.

Højtidsbøn
Antifon. Guds Kirke, * fryd dig såre, —
halleluja! For den, som dig til frelse er bå-
ren, halleluja! Han er opfaret, som han
sagde, — Lov Herren! Hans navn vil vi
påkalde, halleluja, lov Herren, halleluja.
V. Lad os være glade. RHalleluja.
R. For Kristus er virkeRlig opstanden.
V. Lad os Ralle bede.

AlmægRtige Gud, du, som altid vel-
signer din kirke med nye børn, giv
dine tjenere hele livet at klynge sig til
den dåb, som de en gang har modta-
get i tro, ved din enbårne Søn, Jesus
KriRstus, vor Herre. 

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 et oprigtigt
hjerte, ved din enbårne Søn, Jesus
KriRstus, vor Herre. 

R. Amen.

Fadervor

Benedicamus
V. Lad os takke og Rlove Herren. (Hal-

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

halleluja, halleluja.)

Velsignelse
V. Herren velRsigne os og værne os mod

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



Veksellæste bønner (Morgenbøn) 11

I
V. Kyrie eRleison.
R. Christe eleison. Kyrie eRleison.

(Fadervor)

(Trosbekendelsen)
V. Jeg råber til Rdig, o Herre.
R. Om morgenen kommer min bøn Rdig

i møde.
V. Min mund er fuld Raf din lovsang, 
R. af din ære Rdagen lang.
V. Skjul dit åsyn for Rmine synder, 
R. udslet alle mine misRgerninger.
V. Skab mig, o Gud, Ret rent hjerte,
R. giv mig en ny, en stadig ånd Ri mit

indre.
V. Kast mig ikke bort Rfra dit åsyn,
R. tag ikke din hellige RÅnd fra mig.
V. Glæd mig igen Rved din frelse, 
R. giv mig til støtte en Rvillig Ånd!
V. Vor hjælp er RHerrens navn,
R. Himlens og Rjordens skaber.
V. Hellige Gud! Hellige Stærke! Hellige

URdødelige!
R. Forbarm dig Rover os!
V. Min Rsjæl, lov Herren,
R. og alt i mig love hans helRlige navn!
V. Min Rsjæl, lov Herren,
R. og glem ikke alle hans velRgerninger!

Syndsbekendelse
R. Vi bekender for dig, hellige og al-

mægtige Gud, / at vi har syndet i tan-
ke, / ord og gerning. [Vi er skyldige,
/ skyldige til dom og straf.] Se til os i
barmhjertighed, / og forlad os vore
overtrædelser for Jesu Kristi skyld.
Amen.

V. Dersom vi bekender vore synder, er
Gud trofast og retfærdig, så at han
forlader os synderne og renser os fra
al uretfærdighed.

R. Amen.

V. Værdiges, Herre, på Rdenne dag,
R. at vogte Ros for synd.
V. Forbarm dig oRver os Herre,
R. forbarm dig Rover os!
V. Din miskundhed være oRver os,

Herre,
R. så som vi håRber på dig.
V. Herre, Rhør vor bøn.
R. Og lad vort råb komRme til dig.

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

HerRre vor Gud, du som har ladet din
nådes sol stå op over os, giv os at van-
dre vejen med glæde og frydes ved
din pris dagen lang, ved din Søn, Je-
sus KriRstus, vor Herre. 

R. Amen.
II

Bøn for dagens gerning.
V. Kyrie eRleison.
R. Christe eleison. Kyrie eRleison.
(Fadervor)
(Trosbekendelsen)
V. Lad dit værk åbenbares for dine Rtje-

nere.
R. Og din herlighed over Rderes børn!
V. Herren vor Guds livsalighed være

Rover os!
R. Og frem for os vore hænders værk, ja,

frem vore Rhænders værk.

V. Lad os Ralle bede.
HerRre, vor Gud, Himmelens og jor-
dens konge, vi beder dig, at du nådigt
vil lede, helliggøre og styre vore hjer-
ter og legemer på dine buds veje og i
de gerninger, du har befalet, og at vi
ved dit almægtige værn må blive be-
varede både nu og altid til legeme og
sjæl, du verdens frelser, som lever og
regerer i evigheRdernes evigheder.

R. Amen.
V. Den almægtige Gud lede vore dage

og gerninger Ri sin fred.
R. Amen.
Stille bøn for dagen.

Og/eller: Ugens/dagens kollektbøn,
se under ugedagen.

Benedicamus.
V. Lad os takke og Rlove Herren. (Halle-

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

halleluja, halleluja.)

Velsignelse
V. Herren velsigne os og værne os Rmod

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


