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Vejledende gudstjenesteliturgi 
1. Indledning (GL) 

Velkomst, dagens prædiketekst og -tema. 

Indledningssalme 

Bøn (gerne med afsæt i Bibelens bønnebog). 

2. Tilbedelse og lovsang (GL/lovsangsgr) 

3-5 lovsange (salmer og/eller lovsangs- eller tilbedelseskor) 

3. Ordet og bøn (GL + PK ¤) 

Læsning af dagens 2 tekster. 

Trosbekendelsen (bedes af menigheden i kor). 

Salme (v. børnekirke m. børnekirkesang: børn går ud) 

¤ Prædiken (20-25 min.). 

¤ Menighedsbøn afsluttende med Fadervor. 

Salme 

4. Vidnesbyrd og bøn (GL) 

Fri vidnesbyrd og evt. mulighed for personlig forbøn. 

5. Nadver (NL) 

Evt. salme – (børn kommer ind) 

Nadverformaning & lovprisning (“Opløft jeres hjerter....) 

Menighed synger: Hellig, hellig, hellig er Herren ... 

Nadverbøn  

Indstiftelsesord. 

Menigheden synger: ”Se det Guds lam, som bærer verdens 

synd” 

Uddeling med bortsendelsesord. 

Menigheden synger: ”Og før vi rejser os, da siger du:” 

Bøn & velsignelse 

6. Afslutning (GL) 

Salme. 

Bekendtgørelser. 

Evt. salmevers. 

Evt. bøn. 



Lovprisning efter prædikenen: 

 

 

 

(Evt: ) 

Lov og tak og evig ære være dig vor Gud, Fader, Søn 

og Helligånd, du som var, er og bliver én sand treenig 

Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al 

evighed. Amen. 

 

 

 

 

 

Lad os tilønske hverandre: 
eller: 

Lad os stille os ind under velsignelsen: 

 

Herren Jesu Kristi nåde  

og Guds kærlighed  

og Helligåndens fællesskab  

være med jer alle. Amen. 
 



Den apostolske trosbekendelse: 

 

 

Lad os bekende vor kristne tro: 

 

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt 

hans væsen. 

 

Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himmelens og 

jordens skaber. 

 

Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, 

som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru 

Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og 

begravet, nedfaret til Dødsriget, på tredje dag 

opstanden fra de døde, opfaret til Himmels, siddende 

ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra 

han skal komme at dømme levende og døde. 

 

Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, 

de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets 

opstandelse og det evige liv. 

 

Amen!



Menighedsbøn (evt. med indlagte pauser): 
 

Almægtige og evige Gud, du, som har skabt og styrer 

himlen og jorden.      Vi bekender for dig, at vi ikke er 

dig værd, men vi kan ikke leve uden dig.                                                                                                          

Vi beder i Jesu navn om, at du vil velsigne os i vores 

dagligdag og hjælpe os til at vandre i de gode 

gerninger, som du har lagt til rette for os.                                                                                                            

Vi beder for de syge iblandt os og dem, der bærer på 

sorg, at de må erfare, at du, der selv kendte til sygdom 

og sorg, er sammen med dem i deres nød og smerte.                                                                        

Velsign og bevar din menighed og os, som er i den. Vi 

beder for Luthersk Mission, for landsstyrelse og 

prædikanter og for ledere og forkyndere her i vores 

by. Velsign Noreas mediemission rundt i verden, 

Haderslev kristne Friskole og børnehaven Spiren.                          

Velsign alle LMs missionærer. Vi beder især for Per 

Jerup i Tanzania og Bente herhjemme i Danmark. Vi 

beder også for vore Cambodja-missionærer Andrea og 

Brian Christensen og deres børn: Lisa og Johannes. 

Vil Du også sørge for vore øvrige udsendte venner. 

Velsign dem alle i deres arbejde. Vi beder om, at dit 

evangelium må nå ud til alle på jorden.  

Hold din beskyttende hånd over vort folk og 

fædreland. Velsign dronningen og den kongelige 

familie, vore lovgivere og al øvrighed. Giv dem 

indsigt og visdom og vilje til at følge dit ord.                                                                                                                    

Vi beder for alle ensomme, fattige og undertrykte, og 

for dem, der lider på grund af krig. Vi beder for alle, 

der er forfulgt for dit navns skyld. Vi beder for dit 



folk, Israel, at de snart må komme til, at kende dig 

som deres Messias. 

Vi vil prise og ophøje dig i forventning om, at du 

snart kommer igen. Vi vil løfte vore hoveder, i 

forvisning om, at vores forløsning nærmer sig. Kom, 

Herre Jesus, kom snart! Amen. 

                            Fader vor bedes i kor 

HF (8.1.2017) 

Vor Fader, du som er i Himlene. 

Helliget, blive dit navn, 

komme dit rige, 

ske din vilje som i himlen, således også på jorden; 

giv os i dag vort daglige brød, 

og forlad os vor skyld, 

som også vi forlader vore skyldnere, 

og led os ikke ind i fristelse, 

men, fri os fra det onde. 

For dit er riget, magten og æren i evighed. 

Amen. 

 



Nadver: 
 

NL: 

(Vi indbydes nu til nadver. Rent praktisk så går man 

op i midtergangen, tager et bæger og stiller sig i 

halvcirklen. Bagefter går man tilbage af sidegangene. 

Vi anvender alkoholfri vin (druesaft). Ligesom Jesu 

legeme er en helhed, så adskiller vi heller ikke brød 

og vin. Det betyder, at den der har et bæger i hånden, 

modtager både brød og vin, ellers velsignes man ved 

håndspålæggelse. Dette gælder både børn og voksne). 

 

Alle, som er døbt, og som af hjertet ønsker, at tilhøre 

og have fællesskab med Herren Jesus Kristus, er 

velkomne til at deltage i nadveren  

 

Opløft jeres hjerter til Herren! Lad os prise hans navn. 

 

Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige, 

han, som var, og som er, og som kommer.  

 

Vi takker og lover dig, Gud Fader den almægtige, ved 

Jesus Kristus, vor Herre. 

 

Vi vil med din menighed på jorden og i himlen, i kor 

med alle engle synge din herligheds lovsang: 

 

Menigheden synger: 

Hellig, hellig, hellig er Herren Gud den almægtige! 

Himlen og jorden er fuld af din herlighed! 

Hosianna i det højeste! 



 

NL: 

Velsignet være han, som kommer i Herrens navn.  

 

Menigheden synger: 

Hosianna i det højeste 

 

NL: 

Lad os bede! 

 

Opstandne Herre og frelser, du, som selv er til stede 

iblandt os med al din kærligheds rigdom! Tak fordi du 

indbyder os til dette måltid. Giv os at modtage dit 

legeme og blod, til påmindelse om din frelse, og til 

styrkelse i troen på syndernes forladelse. Send din 

Hellige Ånd over os! Rens os fra synd og styrk os, at 

du må bo ved troen i vore hjerter. Giv os at vokse i 

kærlighed og gør os faste i håbet om det evige liv. 

Bevar os i troen, til du kommer i herlighed, så vi kan 

samles med alle dine troende i dit rige! 

 

Amen. 



(Indledningsbønnen ”Opstandne Herre og frelser” kan evt. erstattes af 

følgende – f.eks. Skærtorsdag:) 

Kære Kristi venner! Vor Herre Jesus Kristus har selv 

sagt: ”Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, 

skal ikke sulte; og den, som tror på mig, skal aldrig 

tørste.” I sin hellige nadver skænker den korsfæstede 

og opstandne frelser os sig selv, så at hver den, som 

sulter og tørster efter retfærdighed, dér kan finde mad 

og drikke til evigt liv. 

Så følg i lydig tro hans indbydelse, når han siger: 

”Tag dette og spis det; drik alle deraf; gør dette til 

påmindelse om mig!” Da vil han forene jer med sig 

selv, så I også under vandringen her på jorden, stadig 

husker på ham og engang samles med ham i hans rige. 
 

 

Eller: 

Når vi nu er samlet til Herrens nadver, vil vi lægge os 

Herren Jesu ord på sinde, da han sagde: “Dette er mit 

legeme, som gives for jer…” og “Dette er mit blod, 

som udgydes for mange til syndernes forladelse.” 

Disse ord vil vi tro, som de står i vor bibel og tage 

dem til hjerte, og derved tage imod Jesus selv med al 

hans frelsende nåde - i og med, at vi spiser brødet og 

drikker vinen. 

Og lad os så også sammen takke Gud, for så stor en 

gave, elske hinanden af et rent hjerte, og sammen med 

Guds folk overalt på jord, have vor trøst og glæde i 

vor frelser og Herre, Jesus Kristus, alene. 
 



 

NL: (menigheden rejser sig) 

(brød løftes op) 

Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev 

forrådt, et brød, takkede og brød det, gav sine disciple 

det og sagde: “Tag det og spis det, dette er mit 

legeme, som er givet for jer. Gør dette til påmindelse 

af mig!”  

(vinen løftes op) 

Ligeså tog han også bægeret efter måltidet, takkede, 

gav dem det og sagde: “Drik alle heraf, dette bæger er 

den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til 

syndernes forladelse. Gør dette, hver gang I drikker 

det, til påmindelse af mig!”  

For hver gang I spiser dette brød og drikker af 

bægeret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer. 

 

Menigheden synger: (sos 316,vers 1-3) 

 

Menigheden går op under 3. vers. 

 

Uddeling: 

Dette er Jesu Kristi legeme givet for dig! 

Dette er Jesu Kristi blod udgydt for dig! 

Ved håndspålæggelse: “Herren velsigne og bevare dig 

til det evige liv”. 



Bortsendelsesord: Hvert hold sendes bort med et 

bibelord og 

 

Guds fred være med jer! 

Eller: Gå i Herrens fred og glæde! 

Eller: Gå i fred og tjen Herren med glæde! 

NL: Sidste hold sendes bort med et bibelord og: 

Den korsfæstede og opstandne frelser, vor Herre Jesus 

Kristus, som nu har givet os sit hellige legeme og 

blod, hvormed han har gjort fyldest for alle vore 

synder, han styrke og opholde os derved i en sand tro 

til det evige liv! 

Guds fred være med os! Amen. 

 

Menigheden synger: (sos 316, vers 4) 

 

NL:  

Vi takker dig, Herre, vor Gud, almægtige Fader, fordi 

du har styrket os med disse gaver, som giver os liv. Vi 

beder, at du vil fuldføre, hvad du har begyndt i os, 

styrke vor tro, grundfæste vort håb og gøre den 

indbyrdes kærlighed levende iblandt os ved din søn, 

Jesus Kristus vor Herre, som med dig og Helligånden 

lever og regerer, én sand Gud fra evighed og til 

evighed! 

Amen! 

 

 

 



Modtag Herrens velsignelse: 

 

Den aronitiske velsignelse evt. efterfulgt af korsets 

tegn: 
 

 

Herren velsigne dig og bevare dig, 

Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig, 

Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. 
 

Amen.  

 
Ældsterådet - HF (Maj 2016)



Skriftemål og afløsning 
 
Skriftemål: 

 

Evt. kort forklaring og/eller skriftetale. 

 

Sl 25,4-7 
 

eller 

 

Sl. 51, 3-14 
 

eller 

 

Herre, i mig selv er jeg ikke værdig til at have med 

dig at gøre – men jeg kan ikke undvære dig.  

Du er jo den, som skabte himmel og jord med ét ord. 

Med et eneste ord kan du gøre min sjæl rask og sund. 

Giv mig ikke, hvad jeg har fortjent, men giv mig efter 

din nåde og store barmhjertighed.  

 

Fjern min synd fra mig. Kom nu i dag ind i min sjæl 

med din nådes kraft, så jeg kan finde fred og hvile i 

troen på dig. Gør min vilje fast ved din kærlighed og 

styrk mig til al god gerning.  

 

Før mig så ved din stærke hånd fremad på livets vej 

og til sidst gennem dødens port hjem til evigt liv og 

salighed. Amen. 



Afløsning: 
 

 

Så sandt I af hjertet angrer jeres synder og tillidsfuldt 

holder fast ved Guds nåde i Jesus Kristus, som blev 

givet jer i den hellige dåb, så kan jeg nu efter hans ord 

tilsige jer alle jeres synders forladelse i Faderens og 

Sønnens og Helligåndens navn. 

 
Personligt under håndspålæggelse 

Så tilsiger jeg dig (og dig) alle dine synders nådige 

forladelse i Faderens og Sønnens og Helligåndens 

navn. 

 

 

Gud vor far, som har begyndt sin gode gerning i jer, 

han vil fuldføre den indtil Jesu Kristi dag! 

Fred være med jer! 

Amen. 



Dåb:  
 

Dåbsfølget kommer frem. 

 

Vi skal nu døbe [Navn] og dermed give [ham/hende] den 

største gave, noget menneske kan få. I dåben bærer I jeres barn 

ind i Guds menighed på jord. Men dåben er meget mere end 

det. I sin lille katekismus spørger Martin Luther: Hvad gavner 

dåben? Og han svarer: "Den virker syndernes forladelse, 

genløser fra døden og Djævelen og giver alle dem, som tror 

det, den evige salighed, således som Guds ord og løfte lyder." 

Og løftet lyder, at den, som tror og bliver døbt, skal blive 

frelst! Det er den virkelighed, vi i dag får lov at bære [navn] 

ind i. 

 

Vi vil sammen bekende vores kristne tro. Den tro, som [navn] 

skal døbes til: 

 

Menigheden rejser sig. 

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. 

Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himmelens og jordens 

skaber. 

Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er 

undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under 

Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til 

Dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til 

himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre 

hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. 

Vi tror på Helligånden, en hellig almindelig kirke, de helliges 

samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige 

liv. 

Amen! 

 

Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, som i sin store 

barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi 

opstandelse fra de døde. 



 

Lad os alle bede! 

 

Vi takker dig, himmelske Fader, 

fordi du ved din enbårne Søn har givet os den hellige dåb, 

hvori du gør os til dine børn og skænker os Helligånden  

med syndernes forladelse og det evige liv. 

Vi beder dig: 

Tag i nåde mod dette barn, som vi bærer frem for dit ansigt.. 

Indlem [ham/hende] i din troende menighed, og bevar 

[ham/hende] i dit fællesskab både her på jorden og i 

evigheden! 

Amen.  

 

Således taler vor Herre Jesus Kristus: 

»Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og 

gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i 

Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer 

dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med 

jer alle dage indtil verdens ende.«  

 

Og om børnene siger han: 

Og de bar også deres spædbørn til Jesus, for at han skulle røre 

ved dem; da disciplene så det, truede de ad dem, men Jesus 

kaldte børnene hen til sig og sagde: »Lad de små børn komme 

til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. 

Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke modtager Guds rige 

ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.« Og han tog 

dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.  

 

Så vil vi nu hjælpe dette barn til hans velsignelse ved at døbe 

det i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.  

 

Barnet bæres hen til døbefonten. Der tegnes derefter med 

hånden et kors for ansigtet og brystet af den, der skal døbes: 

 



Modtag det hellige korses tegn både for dit ansigt og for dit 

bryst, 

til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede og 

opstandne Herre Jesus Kristus.  

 

Hvad er barnets navn? – [Fulde navn] 

 

[Fulde navn] - forsager du Djævelen og alle hans gerninger og 

alt hans væsen?  

   - Ja! 

 

Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens 

skaber; på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre; og på 

Helligånden, sådan som vores kristne tro lyder, og som vi i 

fællesskab har bekendt det?  

   - Ja! 

 

Vil du døbes på denne tro?  

   - Ja!  

 

Der øses vand tre gange på hovedet af den, der skal døbes, og 

siges: 

 

[Fulde navn] - Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og 

Helligåndens navn. 

Amen.  

 

Med håndspålæggelse: 

 

Den almægtige Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, som nu har 

genfødt dig ved vand og Helligånd og skænket dig syndernes 

forladelse, han styrke dig med sin nåde til det evige liv! 

Han bevare din udgang og indgang fra nu og til evig tid! 

Amen.  

 

 



 

 

Med håndspålæggelse: 

 

(Lad os sammen bede:) 

Vor Fader, du som er i himlene! 

Helliget blive dit navn, 

komme dit rige, 

ske din vilje 

som i himlen således også på jorden; 

giv os i dag vort daglige brød, 

og forlad os vor skyld, 

som også vi forlader vore skyldnere, 

og led os ikke ind i fristelse, 

men fri os fra det onde. 

For dit er Riget og magten og æren i evighed! 

Amen.  

 

Fred være med dig!  

Amen 

Menigheden sætter sig. 

 

I forældre og faddere til [navn] er nu vidner på, at [han/hun] 

er døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Det er nu 

jeres opgave som forældre at oplære jeres barn i den kristne tro 

og bede for [ham/hende], for at [han/hun] må blive i Kristus, 

ligesom [han/hun] nu ved dåben er indpodet i ham. Og sker 

det, at forældrene dør, før [navn] bliver voksen, da skal I 

faddere, så vidt det står til jer, drage omsorg for, at [han/hun] 

oplæres i den kristne tro. 

Og for både forældre og faddere - og for hele menigheden - 

gælder, at vi nu har et ansvar for [navn], som vi må hjælpe 

hinanden med at tage vare på. Vi må sammen bede for 

[ham/hende] og i ord og handling vise [ham/hende] vejen til 

Himmelen. 

Fred være med jer!  



Følgende afslutningsbøn kan evt. anvendes: 

 

Lad os alle bede! 

Herre, vor Gud, himmelske Fader! 

Vi takker dig af hjertens grund, 

fordi du har ladet os komme til den nådefulde dåb, 

hvori du skænkede os syndernes forladelse, 

Helligånden og det evige liv 

for din Søns, Jesu Kristi, skyld. 

Vi beder dig: 

Bevar os i troen, 

så at vi aldrig tvivler om denne din gave, 

og styrk os ved din Helligånd 

til at stride mod synden og blive i vor dåbs nåde, 

indtil vi bliver til evig tid salige, 

ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, 

som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, 

én sand Gud fra evighed og til evighed. 

 

Menigheden: 

Amen.  

 

HF aug. 2016 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konfirmation 

 
I menighedsbønnen efter konfirmationshandlingen bedes der 

specielt for konfirmanden(rne) og for det liv, der ligger foran. 

 

Salme. 

 

Trosbekendelsen sammen med menigheden. 

 

Kort tale til konfirmanden(rne)  

(konfirmanden(rne) står op). 

 

Det annonceres, at forældre, faddere mv. bedes rejse 

sig op under konfirmationen af deres barn/fadderbarn. 

 

(Konfirmandens forældre og evt. nærmeste pårørende 

rejser sig) 

 

[navn], du har sammen med menigheden bekendt den 

kristne tro. Jeg spørger dig da: 
 

Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans 

væsen?  

  - Ja! 

Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens 

skaber; på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre; og på 

Helligånden, sådan som vores kristne tro lyder?  

  Ja! 

Er det dit ønske, at Gud må bevare dig i denne tro? 

  Ja! 

 

Så modtag da Guds Ja! og velsignelse dertil. 

 



(Konfirmanden knæler) 

 

Den almægtige og evige Gud, vor Herre Jesu Kristi far, som i 

dåben har skænket dig syndernes forladelse og givet dig plads i 

sit evige rige – han, som på den måde har begyndt sin gode 

gerning i dig, han vil også fuldføre den indtil Jesu Kristi dag. 

Fred være med dig. 

Amen! 
 

(Konfirmanden rejser sig) 

 

Det ord, jeg i dag vil give dig med fra denne dag, står 

i.. 

(konfirmationsord). 

 

Efter at alle er konfirmeret: 

 
Fadervor: 

Lad os sammen bede: 

Vor Fader, du som er i Himlene. 

Helliget blive dit navn, 

komme dit rige, 

ske din vilje som i himlen, således også på jorden; 

giv os i dag vort daglige brød, 

og forlad os vor skyld, 

som også vi forlader vore skyldnere, 

og led os ikke ind i fristelse, 

men fri os fra det onde. 

For dit er riget, magten og æren i evighed. 

Amen. 

 

Håndtryk og tillykke. 



Begravelse 
 

I kirke/kapel: 

 

Klokkeringning 

 

Præludium 

 

Salme 

 

Hilsen: 

Jeg er opstandelsen og livet, siger Herren;  

den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. 

Nåde være med jer 

og fred fra Gud, vor Fader, 

og Herren Jesus Kristus. 

 

Kollekt (vendt mod liturgibordet): 

Lad os alle bede!  

Almægtige, evige Gud, himmelske Fader, 

vi takker dig, 

fordi du har elsket verden således, at du har givet din 

Søn, den Enbårne, for at enhver, som tror på ham, 

ikke skal fortabes, men have evigt liv. 

Vi beder dig, 

at du vil trøste og styrke os i al sorg og bevare os i en 

levende tro på din enbårne Søn, så at vi engang med 

alle dine frelste må komme hjem til dig og prise og 

love dig i evighed ved din elskede Søn, vor Herre 

Jesus Kristus.  

Amen. 



 

Læsninger (fra alteret, vendt mod menigheden). 

Lad os høre den hellige skrifts vidnesbyrd om Herrens 

omsorg og frelse: 
(f.eks:) 

”Lovet være Herren! 

Fra dag til dag bærer han vore byrder; 

Gud er vor frelse. Sela. 

En Gud til frelse er Gud for os, 

hos den Herre Herren er udgange fra døden.” 

(Sl. 68,20-21, g.o.). 

”Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første 

himmel og den første jord forsvandt, og havet findes 

ikke mere. Og den hellige by, det ny Jerusalem så jeg 

komme ned fra Gud, rede som en brud, der er 

smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra 

tronen sige: 

Nu er Guds bolig hos menneskene,  

han vil bo hos dem, 

og de skal være hans folk, 

og Gud vil selv være hos dem. 

Han vil tørre hver tåre af deres øjne, 

og døden skal ikke være mere, 

ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være 

mere. 

Thi det, der var før, er forsvundet. 

Og han, der sidder på tronen, sagde: ´Se, jeg gør alting 

nyt!’” 

(Åb. 21,1-5). 

 

Salme. 
 



Prædiken (fra prædikestol). 

 

Kollekt: 

Lad os alle bede! 

Vi takker dig af hjertens grund, 

fordi du har ladet os leve i denne salige tid, da vi kan 

høre dit hellige evangelium, kende din guddommelige 

vilje og din faderlige vilje og se din Søn, Jesus 

Kristus. 

Vi beder dig, 

at du i din grundløse barmhjertighed, nådigt vil bevare 

dit ords salige lys hos os, og ved din Helligånd lede 

og styre vore hjerter, så vi aldrig nogensinde viger 

derfra, men bliver fast derved, så vi hellere forlader alt 

andet og endelig bliver salige deri, 

ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig 

lever og regerer i Helligånds enhed, 

én sand Gud fra evighed og til evighed.  

Amen. 

  



Velsignelsen 

 

Modtag velsignelsen! 

Herren velsigne dig og bevare dig! 

Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig! 

Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred! 

 

Korsvar (korstegn) 

Amen. Amen. Amen. 

 

Salme. 

 

Postludium mens kisten bæres ud. 



Ved graven: 
 

Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, 

som i sin store barmhjertighed 

har genfødt os til et levende håb 

ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. 

 

Der kastes jord på kisten tre gange med ordene: 

NN 

Af jord er du kommet. 

Til jord skal du blive. 

Af jorden skal du igen opstå. 

 

Lad os sammen bede! 

Vor Fader, du som er i himlene! 

Helliget blive dit navn, 

komme dit rige, 

ske din vilje 

som i himlen således også på jorden; 

giv os i dag vort daglige brød, 

og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore 

skyldnere, 

og led os ikke ind i fristelse, 

men fri os fra det onde. 

For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. 
 



 

Vor Herre Jesu Kristi nåde 

og Guds kærlighed 

og Helligåndens fællesskab 

være med os alle! Amen. 

 

Salme. 



Salvning 

 
Forudgående samtale: 

Ønsket om salvning afklares, og det understreges, at vi beder 

om helbredelse – men Gud råder. 

Personen, der salves spørges, om han/hun vil bringe sit 

vidnesbyrd/hilsen under salvningen evt. i form af et sangønske. 

Ritualet gennemgås og det aftales, om salvningen skal finde 

stede knælende eller siddende. 

Der tilbydes at indlede med skriftemål (Jak. 5,15-16) og 

afsluttes med nadver. 

Det aftales, at der orienteres om salvningen ved en kommende 

gudstjeneste. 

 

Salme. 

 

Bøn. 

 

Kort andagt. 

 

Evt. vidnesbyrd. 

 

Læsning af Guds løfte fra Jakob 5,13-18. 

 

NN, jeg salver dig i Faderens og Sønnens og 

Helligåndens navn. 
(Salvningen sker med Olivenolie, der købes på apoteket) 

 

Forbøn med håndspålæggelse ved 2-3 ældste og evt. andre 

 



Fadervor: 
 

Lad os sammen bede: 

Vor Fader, du som er i Himlene. 

Helliget blive dit navn, 

komme dit rige, 

ske din vilje som i himlen, således også på jorden; 

giv os i dag vort daglige brød, 

og forlad os vor skyld, 

som også vi forlader vore skyldnere, 

og led os ikke ind i fristelse, 

men fri os fra det onde. 

For dit er riget, magten og æren i evighed. 

Amen. 

 

 

Velsignelsen: 

 

Herren velsigne og bevare dig. 

Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. 

Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. 

 

Salme. 



Den nikænske trosbekendelse  
 

Bruges f.eks. Juledag. 

 

 

Vi tror på én Gud,  

den almægtige Fader,  

himmelens og jordens,  

alt det synliges og usynliges skaber. 

 

Og på én Herre,  

Jesus Kristus,  

Guds enbårne Søn,  

som er født af Faderen før alle tider,  

Gud af Gud,  

lys af lys,  

sand Gud af sand Gud,  

født, ikke skabt,  

af samme væsen som Faderen, ved hvem alt er skabt,  

som for os mennesker og for vor frelse  

steg ned fra himlene og blev kød ved Helligånden  

af Jomfru Maria og blev menneske,  

som også blev korsfæstet for os under Pontius Pilatus,  

blev pint og begravet og opstod på tredje dagen ifølge 

skrifterne  

og opfor til himmels, sidder ved Faderens højre hånd  

og skal komme igen i herlighed for at dømme levende 

og døde, og der skal ikke være ende på hans rige.  

 

Og på Helligånden,  

som er Herre  og som levendegør,  



som udgår fra Faderen og fra Sønnen,  

som tilbedes og æres  

tillige med Faderen og Sønnen,   

som har talt ved profeterne.  

Og på én, hellig, almindelig og apostolisk kirke.  

Vi bekender én dåb til syndernes forladelse og 

forventer de dødes opstandelse og den kommende 

verdens liv.  

 
Amen. 

 



Indsættelse af ældste  
 

Ved ældsteindsættelsen medvirker f.eks. fire personer: 

En ældste (evt. en fra afdelingsstyrelsen), som leder handlingen 

og tre øvrige repræsentanter for menigheden, heraf f.eks. et 

medlem af menighedsrådet og en prædikant. 

 

Kort indledning ved handlingens leder, hvor ældstefunktionen i 

NT og menighedens vedtægter omtales. 

 

Læsninger ved hver af de fire medvirkende, mens menigheden 

står op. Læsningerne koordineres på forhånd. 

 

Forbøn med håndspålæggelse mens den, der indsættes, knæler. 

Alle fire læsere beder, bedeemnerne koordineres på forhånd. 

 

Den aronitiske velsignelse lyses. 



Indsættelse af menighedstjener 
 

Ved indsættelse af menighedstjener medvirker f.eks. tre 

personer:  

En ældste, som leder handlingen og to øvrige repræsentanter 

for menigheden. 

 

Kort indledning ved handlingens leder, hvor funktionen som 

menighedstjener i NT og menighedens vedtægter omtales. 

 

Læsninger ved hver af de tre medvirkende, mens menigheden 

står op. Læsningerne koordineres på forhånd. 

 

Forbøn med håndspålæggelse for den, der indsættes. Alle tre 

læsere beder, bedeemnerne koordineres på forhånd. 

 

Fredshilsen: Fred være med dig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vejledning vedr. gudstjeneste-lederens 

opgaver og ansvar!  
En gudstjeneste-leder udpeges/kaldes af ældsterådet til 

opgaven.  

Gudstjeneste-lederen har ansvaret for både planlægningen og 

forløbet af gudstjenesten. (Ældsterådet har det åndelige 

hovedansvar).                                                             

En normal gudstjeneste følger gudstj.planen (se skabelon for 

gudstj.forløb - januar 2017). Ved familiegudstj., 

lovsangsgudstj. o.lign. kan der afviges – dog skal disse gudstj. 

indeholde prædiken, trosbekendelsen, nadver og velsignelsen. 

For at rammerne omkring gudstjenesten skal fungere godt er 

det vigtigt, at aftalerne med alle de medvirkende laves i god tid 

(ca. 14 dage før) (For at højne frimodigheden i menigheden, 

kan der evt. spørges nogen om et vidnesbyrd til punktet frie 

vidnesbyrd) 

 Prædikanten: 
Er forud blevet kontaktet af den ansvarlige, som kalder 

prædikanter. Søndagens prædiketekst er aftalt med ham i 

forvejen. 

Senest mandag inden søndagens gudstjeneste bør du tale (eller 

maile) med prædikanten og sikre dig, at forhåndsaftalen med 

ham er klar, og yderlig aftale med ham, om gudstjenestens 

forløb.  

Du skal spørge ham om: 

1. Han har et tema over prædiketeksten. 

2. En sang før og efter prædikenen. 

3. Han vil bede menighedsbønnen + fadervor (i kor 

sammen med tilhørerne), efter sin prædiken. (den 

nyeste udgave ligger på talerstolen). 

4. Vedr. nadver (ældsterådet har sat en på til at varetage 

dette, evt. sammen med gudstj.lederen.) 

Når prædikanten ankommer til gudstjenesten, byder du ham 

velkommen. Du giver ham evt. en oversigt over gudstjenestens 

forløb. (Som regel er den på forhånd sendt til ham på mail). 

Gudstjenestens øvrige medarbejdere:  



Alle aktive medvirkende i selve gudstjenesten skal kontaktes i 

rimelig tid inden gudstjenesten, så de kan nå at forberede sig. 

 

Derfor skal du være opmærksom på følgende:                          

Leder af lovsang kontaktes tirsdag inden gudstjenesten. Husk 

at oplyse prædiketekst og -tema. Lovsangsleder skal meddele 

tilbage med sangnumre senest onsdag. 

Pianist skal have sang- og salmenumre senest torsdag før 

gudstjenesten. + en oversigt over gudstjenestens forløb. Er der 

flere pianister, aftaler de selv opgavefordelingen. 

Tekniker skal have gudstjeneste-plan + sangnumre senest 

torsdag. 

Tekstlæser (hvis ikke du selv er det), bør have teksterne senest 

fredag før gudstjenesten. Mind om, at der begyndes med: ”Vi 

skal rejse os og høre….”. Derefter læses roligt og tilpas 

langsomt. Og husk ”Amen” efter oplæsning af sidste tekst. 

Velkomst ved indgang: Varetages af en person fra ”Velkomst-

teamet”. 

Service-team bør orienteres torsdag om evt. ændriger i forhold 

til de mest ”almindelige” gudstjenester. Aftal også med dem 

om der skal bruges nadversnor (Det er gudstj.leder og 

nadverforvalter der sammen beslutter dette). 

Send en gudstjeneste-plan senest torsdag til Facebook-

bestyreren (mail: majaoglasse@mail.dk ) 

 Huskeråd: 
    1. Bed for prædikanten og forberedelsen og for 

gudstjenesten. 

    2. Brug altid både for- og efternavn når prædikant bydes 

velkommen. (også selvom det er ”vore egne”) 

    3. Børnekirke - husk at bekendtgøre, hvornår den begynder + 

alders grænser (3 til 8 år). 

    4. Bekendtgør kommende gudstjeneste + kommende møder i 

LM og LMU. 

    5. Mød iøvrigt i god tid før gudstjenesten, så uforudsete ting 

kan nås. 

Mvh. Ældsterådet / Menighedsrådet. HF (Januar 2017) 



Huskeliste ved dåb 
 

Samtale med forældrene 

Forældre skal selv sørge for navngivning. 

Det er vigtigt at forklare forældrene, at de selv skal sørge for 

"borgerlig" navngivning – så vidt muligt inden dåben. De skal 

altså henvende sig på bopælssognets kirkekontor og få 

foretaget navngivning og få navneattest. Denne attest er barnets 

borgerligt juridiske dokumentation fremad i livet.  

 

Dåbsattesten fra Frimenigheden er tilsvarende den kirkelige 

dokumentation i forhold til kristne i hele verden. 

Frimenigheden sørger for at melde tilbage til fødselsstedet med 

oplysninger om dåben, så den kan blive skrevet ind i 

kirkebogen.  

 

Hvis forældrene er medlemmer af Folkekirken (FK), skal de 

gøres opmærksom på at barnet ikke automatisk bliver medlem 

af FK ved dåb i frimenigheden. Hvis forældrene ønsker at 

forblive medlemmer af FK, opfordres de til at melde 

dåbsbarnet ind i FK efter dåben. Det sker normalt ved at gå ned 

på kirkekonteret med dåbsattesten og bede om at barnet bliver 

meldt ind. 

 

Barnets fulde navn og cpr.nr. 

 

Forældrenes fulde navne. 

 

Faddernes fulde navne (2-5 stk.) 

 

Gennemgang af dåbens praktiske forløb. 

Aftal indmarch og hvor parret opholder sig op til 

gudstjenstestarten. 

Aftal, hvordan I skal stå ved døbefonten og hvordan barnet skal 

bæres (på venstre arm, hvis der døbes med højre hånd). 

Hvor mange gæster, der kommer og om de bliver til kaffe. 



Hvor mange gæster, der skal reserveres pladser til (nærmeste 

familie og faddere). 

Hvor mange ekstra børn der kan forventes til børnekirke. 

Fotografering: Vi henstiller til at der kun er én som fotograferer 

under gudstjenesten, og det skal foregå diskret. 

 

Gennemgang af dåbsritualet/dåbens indhold: 

Sammenhængen mellem dåb og tro - begge dele er nødvendige. 

Ikke dåbs-magi, derfor ændring ift. Folkekirkeritualet. Dåb er 

en dåb ind i Jesu Kristi kirke (derfor indmarch til gudstjenesten 

og derfor beder hele menigheden i fællesskab trosbekendelsen). 

 

Inden dåbshandlingen 

Aftal med LM kredsen om reservation af misionshuset 

Husk trådløs mikrofon til dåbshandling. 

Sørg for termokande til vand (lad den 

stå nedenfor døbefonten). 

Tjek, at både døbefonten og dåbsfadet er til stede. 

Aftal med en hjælper, at døbefonten flyttes til side inden 

nadveren. 

Aftal evt. med børnekirke, at de synger ved dåben. 

Købe børnebibel som dåbsgave fra frimenigheden. 

Medbring dåbsattest. 

Husk børnekirkens dåbssang på præsentation (PowerPoint).

   

 

Dåbshandlingen 

Tjek, at håndklæde er parat (på klaver eller liturgibord) 

Tjek vandets temperatur inden gudstjenesten (lunkent). 

Hæld vandet op i fonden under salmen inden dåben. 

Invitér børnene op foran under dåben.  

Ønsk tillykke og giv attest og Børnebibel umiddelbart efter 

dåbshandlingen. 

 

 
 



Huskeliste ved konfirmation 
  

Samtale med konfirmanden(-erne) ca. 1 uge før 

konfirmationen indeholdende 

 Gennemgang af konfirmationshandlingen  

 ønsker fra konfirmanden ang. prædikentekst, salmer 

og lovsange  

 Fælles bøn for gudstjenesten 

 

Husk flg. inden gudstjenesten 

 Køb en salmebog ÅSS fra frimenigheden + 

telegram. (Kontakt menighedsråd)  

 Konfirmandord indskrives i sidste side af 

undervisningsmappen(Kontakt konfirmand 

underviser)  

 Pyntning (Kontakt menighedsråd)  

 Spørg til hvor mange gæster, man forventer  

 Kaffeholdet orienteres herom  

 Reservation af pladser til forældre og gæster 

(Kontakt opstiller)  

 Gave- og telegrambord (Kontakt opstiller)  

 At finde musikere til præ- og postludium  

 Byd først velkommen til gudstjenesten og orienter 

menigheden om, at de skal rejse sig under 

præludiet, når konfirmanden kommer ind  

 At følge konfirmanden ind  

 Skammel (konfirmanden knæler)  

 Den bærbare mikrofon  

 At minde prædikanten om, at han skal bede for 

konfirmationshandlingen og konfirmandens 

fremtidige liv umiddelbart efter prædikenen. 


