læs mere om koncerten på musik.mariagerkirke.dk

Billetter á 120 kr.
1) via www.himmerlandsbilletten.dk
2) ved henvendelse til kirkens organist eller
3) ved indgangen.
Der sælges max. 250 billetter
Unummererede pladser
Dørene åbnes kl. 15:30
Koncerten varer knapt 2 timer (inkl. en lille pause)

Søndag d. 22. april kl. 16:00 i Mariager Kirke
Johann Sebastian Bach: Orkestersuiter BWV 1066-1069

Concerto Copenhagen i Mariager Kirke

Palmesøndag kl. 10:00
Skærtorsdag kl. 19:30
Langfredag kl. 10:00
Påskedag kl. 10:00
2. påskedag kl. 10:00

Påskens gudstjenester i Mariager Kirke

Søndag d. 18. marts 2018 kl. 16:30

Maria bebudelsesdag

Musikgudstjeneste

Endelig kan ses helligånden i form af en due.
Ærkeenglen Gabriel peger tit på Maria idet han siger ordene: “Hil dig Maria fuld af
nåde - Herren er med dig”.

Der skal selvfølgelig være to personer - jomfru Maria og ærkeenglen Gabriel.
Derudover kan ofte ses en bønnebog som jomfru Maria læser i samt de hvide liljer,
som symboliserer Marias renhed og uskyld. Liljerne har senere fået tilnavnet
madonnaliljer.

Bebudelsesbilleder er et meget anvendt motiv i kirkekunsthistorien og der er
forskellige symboler, der normalt karakteriserer bebudelsesbilleder.

Billedet på forsiden er malet af Fra Angelico i 14 34 og hænger i Diocesan Museum i
Cortona museum i Firenze.

Da blomstred' roser frem mellem torne
da Maria bar sit barn gennem skoven,
da blomstred' roser frem mellem torne.

Hvad bar Maria under sit hjerte
Et lille barn foruden smerte,
det bar Maria under sit hjerte.

Postludium:
Michael Praetorius: Min sjæl du Herren love

Epilog:
Læsning af Lukas kap. 2,8-14

Maria gennem torne går
-Kyrie eleison Maria gennem torne går,
de bar ej løv på syvende år.
-Jesus og Maria -

Exitus: Maria gennem torne

4. Al ære og pris den eneste Gud,
som sendte sin Søn i verden ud!
Han styre og råde os alle sammen,
så vi ham frygte og elske, amen!

3. Du værdige Helligånd, som Guds tolk
opliv og oplys det kristne folk,
og led os alle på Herrens bane
fra verdens kløgt og vor gamle vane!

2. Selv Jomfru Maria, moder til Krist,
med alle Guds helgen hun for vist
blev ikkun salig på samme måde,
for Jesu skyld, af Gud Faders nåde.

Det hellige kors, vor Herre selv bar,
hans blodige sår og pine svar,
hans bitre død uden lak og lyde,
deraf alene vi godt skal nyde.

Kollekt og velsignelse

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

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

“Maria; nådens og barmhjertighedens moder; skærm os fra alt ondt, og tag imod
os i dødens stund. Ære være du - Jesus Kristus - født af en jomfru og eét med
Faderen og Helligånden nu og i al tid. Amen”.

Under uddelingen synger koret Gabriel Faure: Maria Gratiae.

Indstiftelsesord
Uddeling af brød og vin

Pr.: “Fadervor”.

Pr.: “Opstandne Herre og frelser . . .
ligesom du er ét med faderen”.

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

Pr.: “Velsignet være han,
som kommer, i Herrens navn”.

Pr.: “Opløft jeres hjerter til Herren! . . . . . synger vi din herligheds lovsang”:

Nadver

3. En fader vil forbarme
sig over sine egne små,
og Herren gav os arme
sit fadernavn at kalde på;
vor skabning kender han og ved,
at al vor herlighed
er græsset lig på ager,
i morgen er det hø,
en rose fin og fager,
der dufter for at dø,
et løv, som vinden jager,
så er vor lod på verdens ø.
4. Guds miskundhed alene
grundfæstet står i evighed;
sin kårne brud den rene
fra slægt til slægt han holder ved,
dem, som bevaret har hans pagt,
hvem kronen er tilsagt,
hvor engle hist i kæde
om Himmel-tronens glans
Gud Herrens pris udkvæde
for livets sejerskrans.
Min sjæl, istem med glæde:
Al æren er og bliver hans!

Min sjæl, du Herren love,
hans navn mit hjerte frydes ved;
i kor med fugl i skove
lovsyng med tak hans miskundhed!
Han råded på din vånde bod
og al din skyld forlod;
han til sin barm dig drager,
dit banesår er lægt;
den hvile, dér du smager,
gør ung trods alders vægt;
han skifter ret og tager
fortrykte i sin varetægt.
2. Han os har åbenbaret
sin vilje og sit sandheds ord;
sin Søn han ikke spared
og sendte fred med ham til jord;
hans nåde er så rigt et væld,
som gav i gry og kvæld
de bange sjæle trøsten,
der søgte ham i nød;
som glæden er om høsten,
hans fred er himmelsk sød;
så fjernt som vest fra østen
vor synd er sænkt i havets skød.

Introitus
Maria hun var en jomfru ren (DDS nr. 72 vers 1,4 & 5)

Prolog
Læsning af 1. Samuelsbog kap. 2,1-10

Præludium
Heinrich Scheidemann:
Orgelkoral over Hans Leo Hasslers korsats: “Dixit Mariae ad angelum”

5. O Herre Jesus, lad din Ånd
mig kraftig overskygge,
bered mit hjerte ved din hånd,
at du deri kan bygge,
at også jeg kan åndelig
undfange dig
og aldrig fra dig rykke!

6. Så skal din Himmel i mig her
ved Åndens kraft begynde,
mit hjerte, sjæl og al begær
sig op til Gud skal skynde,
indtil jeg bliver engle lig
i Himmerig
og aldrig mer skal synde!

2. Til Nazaret det budskab går,
som Gud sin engel byder,
Maria dér en hilsen får,
vidunderlig den lyder;
som lyn indtræder Gabriel
med et hilsæl,
som skrækker, skønt det fryder.

3. Livsaligste blandt Evas køn!
Gud så til dig i nåde,
du føde skal Guds egen Søn,
som haver alt at råde,
som strækker ud sin kongestav
fra hav til hav,
til alle slægters både.

Da sagde Maria:
»Se, jeg er Herrens tjenerinde.
Lad det ske mig efter dit ord!«

Kirkebøn

Dixit Maria ad angelum:
Ecce ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuum.

Motet: Hans Leo Hassler: Dixit Maria ad angelum

Prædiken

4. Guds kraft dig overskygge skal,
og Ånden fra det høje
med nåde uden mål og tal
sig over dig skal bøje;
og Jesus er hans søde navn,
som du i favn
skal se med moderøje!

Nu kom der bud fra englekor,
at Gud herned vil stige;
hans Søn, som i det høje bor
og ejer ærens rige,
han sig vort kød vil tage på
og blandt os gå;
det nyt er uden lige.

Evangelielæsning: Luk 1,46-55
Trosbekendelsen

Kor: Synger med os alle små (DDS 115 v. 2 & 1)

Tekstlæsning: Es 7,10-14

Salutation - Kollekt

6. Så beder vi: Giv
os mod til at leve et menneskeliv,
at vokse i kærlighed, folde os ud,
til alt bliver ét i en lovsang til Gud,
som sendte sit Ord
i dig her til jord.

5. Til liv her på jord
er brødet og vinen på alterets bord.
Dér kommer vi trætte, dér knæler vi ned;
du løfter dit ansigt og lyser Guds fred.
I dig får vi ord
til bønnen fra jord.

4. Til tro og til håb
blir børnene lagt i din favn under dåb.
Dér tar du imod dem og giver dem magt
til nyfødt at leve på det, du har bragt:
Velsignelsens ord
til liv her på jord.

3. Fra fødsel til død,
dér færdes vi sikkert på ordet, der lød
da kvinderne, tynget af sorg og fortræd
fandt hvidklædte engle i gravmørkets sted.
Din død var en dåb
til tro og til håb.

2. Hver gudskabte dag
blev levet af dig til vor Herres behag.
Hvor vi ser en tigger, der er til besvær,
dér rækker du gudsbarnet menneskeværd
- det daglige brød
fra fødsel til død.

Du fødtes på jord
og lå som et spædbarn i favn hos din mor.
Du leged, du voksed, du lo, og du græd;
hvor vi end skal være, dér følger du med
som livsglæden bag
hver gudskabte dag.

