
ALLE HELGENS DAG (1. NOVEMBER) 

 

Indgangsvers 

Lad os alle glæde os i Herren ved at fejre fe-

sten til ære for alle helgen, over hvis højtid 

englene glæder sig og priser Guds søn i kor. V. 

(Sl 33) Bryd ud i jubel for Herren, I retfærdige, 

lovsang er dejlig for de retskafne. Ære være. 

 

Kirkebøn 

Almægtige, evige Gud, du, som har givet os 

ved én fest at ære alle dine helgens fortjene-

ster, vi beder dig, at du på de mangfoldige tals-

mænds forbøn vil skænke os din nådes rige 

fylde som vi længes efter. Ved vor Herre. 

 

Læsning (Åb 7,2-12) 

I de dage da så jeg, Johannes, en anden engel 

stige op fra solens opgang med den levende 

Guds segl. Den råbte med høj røst til de fire 

engle, som det var givet at skade jorden og ha-

vet: »Skad ikke jorden eller havet eller træ-

erne, før vi har beseglet vor Guds tjenere på 

deres pande.« Og jeg hørte tallet på de beseg-

lede: ét hundrede og fireogfyrre tusind beseg-

lede ud af alle Israels stammer, af Judas 

stamme tolv tusind beseglede, af Rubens 

stamme tolv tusind, af Gads stamme tolv tu-

sind, af Ashers stamme tolv tusind, af Naftalis 

stamme tolv tusind, af Manasses stamme tolv 

tusind, af Simeons stamme tolv tusind, af Le-

vis stamme tolv tusind, af Issakars stamme 

tolv tusind, af Zebulons stamme tolv tusind, af 

Josefs stamme tolv tusind, af Benjamins 

stamme tolv tusind beseglede. Derefter så jeg, 

og se, der var en stor skare, som ingen kunne 

tælle, af alle folkeslag og stammer, folk og tun-

gemål; de stod foran tronen og foran Lammet, 

klædt i hvide klæder og med palmegrene i 

hænderne. De råbte med høj røst: Frelsen 

kommer fra vor Gud, som sidder på tronen, og 

fra Lammet. Og alle englene stod i kreds om 

tronen og de ældste og de fire levende væsener, 

og de faldt ned på deres ansigt for tronen og 

tilbad Gud og sagde: Amen! Pris og lov og vis-

dom og tak og ære og magt og styrke er vor 

Guds i evighedernes evigheder. Amen! 

 

 

 

Graduale (Sl 34)  

Frygt Herren, I hans hellige, for de, der frygter 

ham, lider ingen mangel. Halleluja, Halleluja. 

(Matt 11,28) Kom til mig, alle I, som slider jer 

trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give 

jer hvile. Halleluja. 

 

Evangelium (Matt 5,1-12) 

På den dig, da Jesus så skarerne, gik han op 

på bjerget og satte sig, og hans disciple kom 

hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem: 

»Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget 

er deres. Salige er de, som sørger, for de skal 

trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal 

arve jorden. Salige er de, som hungrer og tør-

ster efter retfærdigheden, for de skal mættes. 

Salige er de barmhjertige, for de skal møde 

barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, 

for de skal se Gud. Salige er de, som stifter 

fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, 

som forfølges på grund af retfærdighed, for 

Himmeriget er deres. Salige er I, når man på 

grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver 

jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for 

jeres løn er stor i himlene. 

 

Offertorium (Visd 3,1-3) 

De retfærdiges sjæle er i Guds hånd, ingen 

pine skal nogensinde nå dem. For de uforstan-

diges øjne så det ud, som var de døde, men de 

er i fred. 

 

Stillebøn 

Herre, vi frembærer for dig vor hengivenheds 

ofre. Lad dem da blive velbehagelige for dig til 

alle dine helgeners ære, og ved din barmhjer-

tighed til frelse for os. Ved vor Herre. 

 

Hvis festen falder på en søndag bedes Treenig-

heds præfation, ellers almindelig præfation. 

 

Kommunionsvers (Matt 5,8-10) 

Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. 

Salige er de som stifter fred, for de skal kaldes 

Guds børn. Salige er de, som forfølges på 

grund af retfærdighed, for Himmeriget er de-

res. 

 



Slutningsbøn 

Herre, vi beder dig, giv dine troende menighe-

der altid at glædes ved at fejre alle de helliges 

minde, og at de må beskyttes ved deres evige 

forbøn. Ved vor Herre. 

 

 

 

 

 

 


