Gudstjeneste
Liturgi og bønner
1. Musik
2. Kort velkomst og intro ved gudstjenesteleder. Tema for gudstjenesten.
3. Indgangsbøn ved deltager:
”Kære Gud, vor skaber og far. Vi kommer til dig for at takke for livet, du har givet os og
for at lytte til, hvad du vil lære os. Kære Jesus, vi takker dig, fordi du har frelst os og går
i forbøn for os. Vi beder dig, Gud Helligånd, at du vil åbne Guds ord for os, så vi forstår
det og bliver glade i fællesskabet med Gud og med hinanden. Amen.”
4. Indledningssang/-salme.
5. 1. tekstlæsning ved deltager. Indledes med ”Lad os rejse os og høre - -”
6. Børnenes 5 min.
7. Ved dåb:
1. Trosbekendelse
2. Dåb
8. Bøn:
Fx kan benyttes: ”Hellige Ånd, vi beder om stilhed i vore hjerter, så vi kan høre, hvad du
vil lære os. Tak Gud, fordi dit ord er sandt og peger på Jesus, vor Frelser”.
9. 2. tekstlæsning (prædikentekst). ”Lad os rejse os og høre - -”
10. Prædiken og kort bøn (med udgangspunkt i prædikenen) ved prædikant
11. Sang/salme
12. Lovsange
13. Trosbekendelse (Udgår ved dåb)
14. Nadver (børn < 10 år sammen med forældre)
15. Menighedsbøn + Fadervor ved deltager – se nedenfor
16. Mulighed for ordet frit (udgår ved dåb)
17. Aronitiske velsignelse ved prædikant – se nedenfor
18. Bekendtgørelser.
19. Udgangsbøn ved deltager:
”Kære Gud. Tak fordi du har velsignet os med dit ord og det kristne fællesskab. Hjælp os
at leve til din ære, og til gavn for de mennesker, vi møder. Lad os alle mødes hos dig, når
livet her er slut. Amen”
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Gudstjeneste
Liturgi og bønner
Trosbekendelsen
Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens 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.
Menighedsbøn
Kære Gud og Far.
Vi kommer til dig i Jesu navn.
Tak, at du i dette navn tager imod os og hører vor bøn.
Vi beder for alle syge, ensomme, fattige og svage, for de gamle og dem, som snart skal dø.
(Mulighed for at bede for personer, som har bedt om det – eller særligt behøver forbøn).
Vi beder for vore børn og unge, Herre, led dem på nådens og frelsens vej. Og hjælp, at de må vokse
op i gode, stabile hjem.
Vi vil også bede for de mange, som bliver forfulgt, fordi de bekender dig som frelser og herre. Fri dem
fra forfølgelse og bevar dem i troen og kærligheden, så de ikke skal leve i had og bitterhed. Al nådes
Gud, se også i nåde til dem, som forfølger.
Vi beder: Hold din hånd over vort folk og fædreland, vore lovgivere og øvrighed, dronningen og den
kongelige familie.
Tak for Luthersk Mission. Vi beder for vore ledere og prædikanter, for LM’s ansatte, for vore skoler og
udsendinge til andre lande.
Vi beder særligt for vores nærkontaktmissionsærer Katharine og Samuel Kofoed-Nielsen i Peru, deres
datter Elisabeth og søn David, og Ruth og Philip Bach-Svendsen i Tanzania.
Tak for Kirken på Klippen. Herre, lad os være til gavn og velsignelse og virke til manges frelse. Velsign
alle i menigheden, giv styrke til dem som har en opgave, og frimodighed til at påtage sig opgaver.
Vi vil prise og ophøje dig, vor Herre og frelser.
Tak at du snart kommer for at hente os til dig.
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.
Aronitiske velsignelse:
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.
2 af 2

