
Kyndelmisse 

eller 

Jomfru Marias Renselse 
Ifølge moseloven var en kvinde uren efter et barns fødsel, 40 dage efter en drengs, 80 dage efter en piges fødsel. Når 
denne tid var til ende, skulle hun i templet ofre et lam og en due - eller, hvis hun var fattig, et par duer - hvorefter hun af 
præsten blev erklæret for ren. Efter en anden bestemmelse i moseloven var alle førstefødte sønner indviede til Herrens 
tjeneste og måtte, da i deres sted Levi stamme havde påtaget sig tempeltjeneste, købes fri. Ganske vist trængte Maria 
ikke til at renses, og Jesus ikke til at købes fri fra Herrens tjeneste; men for at give et forbillede på ydmyghed og 
lydighed har de dog underkastet sig lovens bud. Det er denne dobbelte begivenhed, Marias renselse og Jesu fremstilling 
i Templet, som kirken mindes i dag, den fyrretyvende dag efter Jul.  
I dag indvies der vokslys til brug ved gudstjenesten og i hjemmene, hvorefter der holdes procession med de nyindviede 
lys. Lyset er et billede på Frelseren, verdens lys, hvem den gamle Simeon i dagens evangelium priser som et lys for 
hedningernes oplysning og til forherligelse for Guds folk Israel. Ordet Kyndelmisse betyder lysmesse (missa 
candelarum), oldnordisk: kyndig = et lys. Med denne dag ender juletiden i videre forstand.  

LYSENES VELSIGNELSE 

Kirkefarven ved lysvelsignelsen er violet ligesom ved askevielsen på askeonsdag og palmevielsen på palmesøndag; i 
messen er den derimod hvid.  

P: Dominus vobiscum. (Herren være med jer) 
M: Et cum spiritu tuo. (Og med din ånd.) 

P: Lad os bede. Hellige Herre, almægtige Fader, evige Gud, du, som har skabt alt af intet og har ladet bierne 
efter dit bud ved deres virksomhed frembringe dette voks, hvoraf lysene dannes, du, som på denne dag har 
opfyldt den retfærdige Simeons bøn, vi beder dig ydmygt, at du vil værdiges ved vor påkaldelse af dit 
helligste navn og ved den salige og altid rene Jomfru Marias forbøn, hvis fest vi i dag fejrer med andagt, og 
ved alle dine helliges bønner at vel+signe og hel+lige disse kærter til brug for mennesker, til gavn for sjæle 
og legemer, være sig på land eller på vand; bønhør fra din hellige himmel og fra din almagts trone dette dit 
folk, som ønsker med ærefrygt at bære disse kærter i hænderne og prise dig i sang, og forbarm dig over alle, 
som råber til dig, og som du har forløst ved din Søns dyrebare blod, han som lever.. 
M: Amen. 

P: Lad os bede. Almægtige, evige Gud, du, som i dag fremstillede din enbårne Søn i dit hellige tempel og lod 
den hellige Simeon tage ham på sine arme, vi påkalder ydmygt din miskundhed, at du vil vel+signe og 
hel+lige og med den himmelske velsignelses lys antænde disse kærter, som vi, dine tjenere, til dit navns 
forherligelse ønsker at modtage og bære, når de er tændt i flamme, for at vi ved at frembære dem for dig, vor 
Herre og Gud, værdige og antændte af din blideste kærligheds hellige ild må blive fremstillet i din herligheds 
hellige tempel. Ved samme vor Herre..  
M: Amen.  

P: Lad os bede. Herre Jesus Kristus, du sande Lys, som oplyser ethvert menneske, der kommer til denne 
verden, udgyd din vel+signelse over disse kærter, og hel+lig dem med din nådes lys, og giv miskundelig, at 
ligesom disse lys, når de tændes med synlig ild, kan forjage nattens mørke, således også vore hjerter, oplyste 
af en usynlig ild, der er af Helligåndens glans, må være fri for al syndens blindhed, så at vi med sjælens 
lutrede øje må kunne se, hvad der er dig velbehageligt og gavnligt for vor frelse, på det at vi efter dette livs 
dunkle omskiftelser må nå til det uforgængelige Lys. Ved dig, Kristus Jesus, Verdens Frelser, som lever og 
råder i den fuldkomne Trefoldighed, Gud i al evighed. 
M: Amen. 

P: Lad os bede. Almægtige, evige Gud, du, som ved din tjener Moses bød at berede den reneste olie til 
uafladelig at brænde i lamperne for dit åsyn, udgyd mildelig din vel+signelses nåde over disse kærter, for at 
de således må sprede lys udadtil, at vore sjæle ved din miskundhed ikke må mangle din Ånds Lys i det indre. 
Ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, som lever og råder med dig i samme Helligånds enhed, Gud i al 
evighed. 
M: Amen. 



P: Lad os bede. Herre Jesus Kristus, du, som i dag, da du åbenbarede dig iblandt mennesker i vort køds natur, 
blev fremstillet i templet af dine forældre, du, hvem den ærværdige gamle Simeon, oplyst af din Ånds 
klarhed, kendte, tog på sine arme og lovpriste, forund os nådig, at vi, oplyste og underviste ved samme 
Helligånds nåde, må erkende dig i sandhed og elske dig med troskab. Du, som lever og råder med Gud Fader 
i samme Helligånds enhed, Gud i al evighed.  
M:  Amen.  

Præsten lægger røgelse i røgelseskarret, hvorefter han tre gange bestænker lysene med vievand, idet han 
sagte siger følgende: 

Du vil bestænke mig med Isop, Herre, og jeg vil blive ren; du vil tvætte mig, og jeg vil blive hvidere end sne. 

Derpå incenserer han lysene tre gange. Lysene uddeles nu. Man modtager lyset ved første at kysse det og 
derefter præstens hånd. Under uddelingen synges følgende:  

Lovsang nr. 157 

Derefter synges en antifon: 

Rejs dig, Herre, kom os til hjælp og frels os for dit navns skyld. Gud, vi har hørt det med vore øren, vore 
fædre har forkyndt os det. Ære være Faderen… 

Herefter beder præsten: 

P: Lad os bede. Herre, vi beder dig, bønhør dit folk, og forund os ved din nådes lys i vort indre at opnå det, 
som du giver os hvert år at fejre med ydre andagt. Ved Kristus, vor Herre.. 
M: Amen. 

Herefter holdes processionen med de tændte vokslys gennem kirken og, om muligt ud i det fri. Først lægger 
præsten røgelse i røgelseskarret, hvorefter han vender sig imod menigheden og siger: 

P: Procedamus in pace (Lad os drage frem i fred) 
M: In nomine Christi. Amen (I Kristi Navn. Amen.) 

Under processionen synges følgende salme: 

Lovsang nr. 356 

Når processionen igen drager ind i kirken synges: 

De ofrede for ham til Herren et par turtelduer eller to unge duer, som skrevet står i Herrens lov. - Efter at 
Marias renselsesdage var til ende efter moseloven, bragte de Jesus til Jerusalem for at fremstille ham for 
Herren, som skrevet står i Herrens lov. - Ære være Faderen… - Som skrevet står i Herrens lov.  

Under messen holder man de tændte lys i hænderne, mens evangeliet læses, og fra Canons begyndelse indtil 
kommunionen medregnet.  



MESSEN 
Indgangsvers 
Vi har nydt godt af din barmhjertighed, Gud, midt i dit tempel; som dit navn, O Gud, således når også din 
herlighed til jorderigs grænser; din højre er fuld af retfærdighed. - Stor er Herren og såre værd at love i vor 
Guds stad, på hans hellige bjerg. Ære være Faderen…  

Kirkebøn 
Almægtige, evige Gud, ydmygt bønfalder vi din guddomsvælde, at, ligesom din enbårne søn i dag fremstillet 
i templet i vort køds natur, således også vi med rensede hjerter må fremstilles for dig. Ved samme vor Herre. 
- Amen.  

Læsning 
Således taler Gud Herren: Se, jeg sender min engel, han skal bane vejen for mig. 
Herren, som I søger, kommer med ét til sit tempel, pagtsenglen, som I længes efter, kommer, siger 
Hærskarers Herre. Hvem kan udholde den dag, han kommer? Hvem kan bestå, når han viser sig? 
Han er som ilden i smelteovnen, som den lud, man bruger til blegning. Han sidder og smelter sølvet og 
renser det. Han renser levitterne og lutrer dem som guld og sølv, så de på rette vis kan frembære offergaver 
til Herren.  Da skal Judas og Jerusalems offergave være Herren til behag som i ældgamle dage, i fortids år. 

Graduale 
Vi har nydt godt af din barmhjertighed, Gud, midt i dit tempel; som dit navn, O Gud, således når også din 
herlighed til jorderigs grænser. Som vi har hørt det forkynde, således har vi også set det i vor Guds stad, på 
hans hellige bjerg.  

Alleluja, alleluja. Oldingen bar drengen, men drengen styrede oldingen. Alleluja.  

Evangelium 
Da deres renselsesdage i henhold til Moseloven var gået, tog de ham med op til Jerusalem for at bære ham 
frem for Herren  – som der står skrevet i Herrens lov: »Alt det første af mandkøn, der kommer ud af 
moderlivet, skal helliges Herren« –  og for at bringe offer, sådan som det er foreskrevet i Herrens lov, et par 
turtelduer eller to dueunger. I Jerusalem var der en mand ved navn Simeon; han var retfærdig og from og 
ventede Israels trøst. Helligånden var over ham,  og den havde åbenbaret for ham, at han ikke skulle se 
døden, før han havde set Herrens salvede.  Tilskyndet af Ånden kom han til templet, og da forældrene kom 
ind med barnet Jesus for at gøre med ham, som det var sædvane efter loven,  tog han barnet i sine arme og 
lovpriste Gud: Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord. For mine øjne har set din frelse, 
som du har beredt for alle folk: Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel.  

Offertorium  
Ynde er udgydt over dine læber; derfor velsignede Gud dig til evig tid og i evigheds evighed.  

Stillebøn 
Hør vore bønner, Herre, og giv os din miskundheds hjælp, for at de offergaver, vi frembærer for din almagts 
øjne, må være dig værdige. Ved vor Herre.. Amen.  

Jesu Fødsels præfation  
Kommunionvers 
Det var åbenbaret Simeon af Helligånden, at han ikke skulde se døden, førend han havde set Herrens 
salvede.  

Slutningsbøn 
Herre, vor Gud, vi beder dig, at de højhellige mysterier, som du har givet os til styrkelse af vor genløsning, 
på den salige og altid rene Jomfru Marias forbøn må blive os til velsignelse både for tid og evighed. Ved vor 
Herre. - Amen. 


