Musikgudstjeneste
19. søn. ef. trinitatis
Søndag d. 27. oktober kl. 19:00

Lørdag d. 2. november kl. 16:00 Sidste indvielseskoncert (50 kr.)
Tredje og sidste invielseskoncert med kirkens nye lille orgel.
Margrethe Smedegaard, sopran og Estrid Molt Ipsen, alt fremfører - sammen
med musikere fra Randers Kammerorkester og kirkens organist - Giovanni
Pergolesis Stabat Mater, der er et storslået digt om Jomfru Marias smerte
ved at se sin søn hænge på korset. Musikken er dog alt andet end død.

Søndag d. 3. november kl. 10:00 Alle helgens gudstjeneste
Ved Alle Helgensgudstjeneste, som altid ligger første søndag i november,
læser vi navnene på dem, der er døde i årets løb.

Fredag d. 29. november kl. 20:00 “Bach Friday” (gratis)
På dagen, hvor verden går amok i indkøbsrus afholder Mariager kirke
stilfærdig Bach Friday.
Kirkens organist spiller 50 minutters mentalhygiejnisk musik af Johann
Sebastian Bach i en mørk kirke kun oplyst af stearinlys, hvor du kan komme
og lade hjernen få en fritime.

www.mariagerkirke.dk

David var meget dygtig til at spille på harpe, og kong Saul nød at lytte til hans musik.
(Dankvart Dreyer, "David spiller på harpe for Saul", ca. 1838. Statens Museum for Kunst).

Det gennemgående værk ved denne musikgudstjeneste er en “Missa Brevis” for harpe og
kor, komponeret til anledningen af kirkens organist.
Den indledende bøn i form af Kyriets “Herre forbarm dig” besvares med Gloriaets og
englenes glædelige ord julenat “Ære være Gud i det højeste, og på jorden fred, i
mennesker velbehag”.
De to sidste led i en messen - Sanctus og Agnus Dei - hører til i forbindelse med
nadverritualet, hvor menigheden i dagens anledning ikke skal synge med, men blot kan
lytte til de normale led i nadveren: Helligsangen, Hosianna og “O du Guds Lam”, fremført
af harpe og kor.

Kollekt & Velsignelse
Dybt hælder året i sin gang,
snart ødes eng og lund.
Farvel med al din lyst og sang,
du korte sommerstund!

5. Jeg ved, hvor glæden har sit hjem,
når øde mark står hvid;
hint frydekor fra Betlehem
forstummer ingen tid.

4. Lad gulne hvert et blad på kvist,
lad falme alle strå,
Guds kærlighed, jeg ved for vist,
omskiftes ikke så.

8. Han lover mig en evig vår,
trods vinterstorm og død;
thi livet frem af graven går,
som Kristus gennembrød.

DDS 732 - Tekst: C.J. Boye 1833 - Melodi: Johann Crüger 1653

Udgangsbøn
Postludium: Johannes Brahms: Gud efter dig jeg længes.

Nadver

Præludium: Jean Langlais: Kyrie.
Indgangsbøn

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

III) Sanctus & Hosianna
Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Hellig er Herren, Gud Sebaoth.
Pleni sunt coeli et terra glolia tua. Himmel og jord er fyldt af din herlighed.
Osanna in excelsis. Hosianna i det højeste.

Pr.: “Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn”.
Osanna in excelsis. Hosianna i det højeste.

Guds menighed, syng for vor skaber i løn!
- engle synge med Han gav os til frelser sin enbårne Søn.
Så liflig lege vi for vor Herre!

3. Da høres de glødende tungers røst,
- Ånden er os nær som bringer os altid den evige trøst.
Så liflig lege vi for vor Herre!

2. Slå harpen, du fromme salmist på jord,
- strengen er af guld for Jesus, vor konge, Guds levende Ord!
Så liflig lege vi for vor Herre!

DDS 1 - N.F.S. Grundtvig 1847
Melodi: Svensk melodi 1814

Alle: “Fadervor”.

IV) Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, O du Guds lam, som bærer verdens synd,
miserere nobis. forbarm dig over os.
O du Guds Lam uskyldig,
for os på korset slagtet!
Din Fader var du lydig,
ihvor du var foragtet.
Al synd har du borttaget,
vi ellers var fortabte.
Giv os din fred, o Herre Jesus!

II) Gloria

DDS 203 v. 3
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, O du Guds lam, som bærer verdens synd,
Dona nobis pacem. Giv os fred.

Pr.: Indstiftelsesordene
Uddeling af brød og vin som kontinuerlig altergang.
Under uddelingen synger kirkekoret:
“Du er, opstandne sejershelt”

I) Kyrie
Kyrie eleison Herre forbarm dig
Christe eleison Kristus forbarm dig
Kyrie eleison Herre forbarm dig

Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter
magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex coelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine Jesu Christe. Fili unigenite.
Domine Deus, agnus Dei,
Filius Patris, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
suscipe deprecationem nostram,
qui sedet ad dexteram Patris,
miserere nobis

Ære være Gud i det højeste,
og på jorden fred, i mennesker velbehag.
Vi lover dig, vi velsigner dig,
vi tilbeder dig, vi ærer dig.
Vi takker dig for din herligheds skyld.
Herre Gud, himlens konge,
Gud Fader almægtige.
Herre Jesus Kristus.
Enbårne søn.
Herre Gud, Guds lam,
Faderens Søn. Du, som bærer verdens synd,
forbarm dig over os.
borttag vor synd.
Du, som sidder ved Faderens højre side,
forbarm dig over os.

Quoniam tu solus sanctus, Thi du alene er hellig,
tu solus altissimus, du alene Herre,
tu solus Dominus. Jesu Christe du alene den højeste. Jesus Kristus
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Med Den Helligånd i Gud Faders herlighed.
Amen. Amen

Tekstlæsning: Esajas 44,22-23
2. salme som korsang
Du letter vor skyld som et skylag i drift
bortbåret af gårsdagens vind.
Du skriver i hjertet med hemmelig skrift
"for Herren har nu grebet ind."

6. Vi bærer i afmagt vort barn på hans ord
opløfter til bjergenes tind.
Hans løfte er almagt fra himmel til jord,
"for Herren har nu grebet ind."

2. Du rejser på tomt af vor hverdagsruin
gudshuse til helse for sind.
Var viljen vor egen blev magten dog din,
"for Herren har nu grebet ind."

7. Vi høster af løfter som skaberen sår
livslyset med evigheds skin.
Vort efterår bærer et løfte om vår.
"For Herren har nu grebet ind."

4. Skønt solen går ned over vrede og klynk
Gudsskabning så skabelsesblind,
vil Gud rejse mennesket op af sin ynk,
"for Herren har nu grebet ind."

Tekst: Knud Erik Lægsgaard 1997
Melodi/sats: Mikael Ustrup 1997/2019

Evangelielæsning: Markus 2,1-12

Motet: Koret synger Som markens blomst henvisner fage
1. Som markens blomst henvisner fage
alt, hvad af jordisk rod oprandt,
og talte snart er støvets dage,
selv hvor med Ånd det Gud forbandt;
kun hvad der kom fra oven ned
kan blomstre i al evighed.

4. Ja, Ordet, som skal evig blive,
fordi af jord det ej oprandt,
det holdt med kraft din sjæl i live,
så døden ej den overvandt;
til dig kom dét fra oven ned,
som blomstrer i al evighed.

3. Men vel enhver, som håbet grunder
på, hvad kun engles øjne så,
hver sjæl, som til det høje stunder
og verdens glimmer tør forsmå!
Til dem kom dét fra oven ned,
som blomstrer i al evighed.

5. Engang skal også du, forklaret,
det skue grant med lys og lyst,
som end ej støv er åbenbaret,
men lever skjult i kristnes bryst:
Hos ham, som kom fra oven ned,
har også støvet evighed.

Tekst: N.F.S. Grundtvig 1825 / Melodi: Niels Wilhelm Gade ca. 1860 / Sats: Mikael Ustrup 2016

Kirkebøn

Trosbekendelsen

Lover den Herre,
den mægtige konge med ære!
Lov ham, min sjæl, og lad det din
forlystelse være!
Mød ham med sang,
psalter og harpe, giv klang!
Åndelig leg vil jeg lære.

4. Lov dog den Herre,
som dig i din stand giver lykke,
ham, som med tusind velsignelser
véd dig at smykke!
Tænk dog derpå,
at han sin ære kan få,
ak, i din sjæl det indtrykke!

2. Lov dog den Herre,
som alting så herlig regerer,
ham, der som ørnen på vinger
dig løfter og bærer,
lader dig få
mer, end du selv kan forstå,
bedre, end hjertet begærer.

5. Lov da den Herre, min sjæl,
og hvad i mig mon være,
hvad som har ånde,
ophøje hans navn og hans ære!
Han er dig god,
ak, gør ham aldrig imod!
Amen, han selv dig det lære!

3. Lov dog den Herre,
som alting så vel for dig mager,
ham, som dig sundhed forlener
og venlig ledsager!
Tænk, af hvad nød
denne din Herre så sød
dig ved sin almagt uddrager!

Prædiken

DDS 318
N.F.S. Grundtvig 1853-55 og 1864
Melodi: Stralsund 1665

O kristelighed!
du skænker vort hjerte, hvad verden ej ved,
hvad svagt vi kun skimter, mens øjet er blåt,
det lever dog i os, det føler vi godt;
mit land, siger Herren, er Himmel og jord,
hvor kærlighed bor.

5. Letvingede håb!
gudbroder, nyfødt i den hellige dåb!
O, lån os den fjederham, Ånden dig gav,
så tit vi kan flyve til landet bag hav,
hvor evigheds sol skinner klart allen stund
på saligheds grund!

2. Lyksalige lod,
at leve, hvor døden har mistet sin brod,
hvor alt, hvad som blegned,
opblomstrer på ny,
hvor alt, hvad der segned, opfarer i sky,
hvor kærlighed vokser som dagen i vår,
med roser i hår!

6. O kærlighed selv!
du rolige kilde for kræfternes elv!
du fylder med Frelserens gavmilde ord
velsignelsens kalk
på det kristne Guds-bord;
o, vær du vor livdrik på jorden og bliv
vort evige liv!

3. Livsalige land,
hvor glasset ej rinder med gråd eller sand,
hvor blomsten ej visner, hvor fuglen ej dør,
hvor lykken er skinnende klar, men ej skør,
hvor dyrt ikke købes til krone på bår
de snehvide hår!

7. O kærligheds Ånd!
det evige liv i fuldkommenheds bånd!
O, smelt du vort hjerte ved højaltrets ild,
og klar du jordklimpen i solglansen mild,
så glade vi føler, os skabes i bryst
de levendes lyst!

4. O vidunder-tro!
Du slår over dybet din gyngende bro,
som isgangen trodser i brusende strand,
fra dødningehjem til de levendes land;
bo lavere hos os, det huer dig bedst,
du højbårne gæst!

Tekst: N.F.S. Grundtvig 1824 og 1853.
Melodi: Ludvig Mathias Lindeman 1862

