Vejledende liturgihåndbog

Forord
Når Luthersk Missionforenings landsstyrelse udsender denne
vejledning, er den ment som en hjælp til (nye) frimenigheder,
når de skal fastlægge liturgi for gudstjenester, sakramentforvaltning og kirkelige handlinger: konfirmation, bryllup og
begravelse. Der er også forslag til liturgi for skriftemål og
forbøn for syge.
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Formål med vejledningen
Formålet er at give en liturgivejledning til frimenighederne,
som er:
− Overskuelig og klar.
− Bibelsk i sit grund lag.
− Nutidig i sit sprog.
− Fleksibel.
− Genkendelig i forhold til andre lutherske kirkers liturgi.
Grundprincipper
Liturgi er ikke magi, men kommunikation. Den skal formidle
Guds meddelelser til mennesker af i dag - sandt, forståeligt og
virkningsfuldt - og menneskers svar.
− Sandt:
− Forståeligt:

I overensstemmelse med Bibelen.
At ordene er så konkrete, nutidige og
livsnære som muligt.
− Virkningsfuldt: At tone og stil-leje passer til tilhørerne,
budskabet og situationen.
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Liturgi er også et middel, der skal formidle en kommunikation
mellem mennesker og mellem Gud og mennesker. Der findes
hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig liturgi, men ikke nogen
hellig liturgi. Derfor skal liturgien tilpasses deltagerne,
hensigten og situationen.
Grundlæggende bør en liturgi ved en gudstjeneste skabe:
− Orden og fokus på mødet med Gud i nådemidlerne:
Ordet, dåben og nadveren.
− Plads til menighedens svar på Guds ord i trosbekendelse,
lovsang og bøn.
− Mulighed for, at nådegaver kan komme til udfoldelse.
− Mulighed for, at mennesker bliver drage t ind i
menighedens fællesskab.

bibelske temaer, og at man i perioder af året kan få lov til at
koncentrere sig om bestemte temaer. Frimenigheder kan vælge
en mellemvej: For eksempel tekstrækker hver anden gang,
eller at der kan vælges mellem alle tre folkekirkelige tekster
(Gammel Testamente, breve og evangelier). Men menighedsledelsen har ansvar for, at man kommer rundt i de bibelske
temaer på en sund måde.
På landsstyrelsens vegne
Jens Ole Christensen
generalsekretær

Rammerne for en gudstjeneste
Principielt kan en gudstjeneste holdes hvor som helst. Men det
betyder meget, at vi ved rammerne signalerer, at nu skal vi
møde Gud. Derfor kan det ofte betale sig at gøre lidt ud af
rammerne for gudstjenesten - for eksempel dække et pænt
alterbord med dug, lys og blomster, sørge for at der er orden i
lokalet med videre. Ligeså bør gudstjenestelederen sørge for,
at gudstjenesten foregår med orden og værdighed, og at
personlige grænser ikke overskrides (det er noget andet end
personlig smag).
Tekstrækker
Folkekirkens tradition er tekstrækker. LM’s tradition er frit
valgte tekster.
Svagheden ved de folkekirkelige tekstrækker er, at de kun
vælger evangelietekster og giver for lidt plads til den spontane
inspiration. Fordelen er, at man kommer meget godt rundt i de
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Vejledende gudstjenesteliturgi
(Denne liturgi indeholder en del led, som kan bruges eller
fjernes efter skøn eller lokal skik. Det vil i reglen være
hensigtsmæssigt at have en gudstjenestleder/liturg, som er en
anden end prædikanten).
1. Indledning
Velkomst:
(Man kan bruge den apostolske hilsen: ”Nåde være med jer
og fred fra Gud, vor far og Herren Jesus Kristus…”)
Omtale af dagens prædiketekst, prædikant og tema.
Indledningssalme .
Bøn:
(for eksempel med afsæt i Salmernes Bog i Gammel
Testamente, syndsbekendelse, skriftemål).
2. Tilbedelse og lovsang
(En salme og/eller to-tre mindre lovsange).
3. Ordet
Læsning af dagens tekster:
(for eksempel tekster fra Gammel Testamente og Ny
Testamente valgt af prædikanten).
Salme
(hvis man har søndagsskole under prædiken, kan børnene gå
ud nu. Hvis ikke, kan børnenes fem minutter ligge her).
(Eventuel tema-introduktion i form af drama, filmklip, digt og
så videre placeres her).
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(Det kan også placeres lige efter indledningen).
Prædiken (20-30 minutter).
Bøn. (Eventuelt lovprisning:)
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.
Den apostolske velsignelse (siges af prædikanten):
Lad os tilønske hinanden :
(eller:)
Lad os stille os ind under velsignelsen:
Herren Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens
fællesskab være med jer alle. Amen.
Salme
4. Vidnesbyrd og menighedsbøn
Trosbekendelsen:
(bedes eller synges af menigheden i kor. Udelades, når der er
dåb).
Eventuelt ordet frit og mulighed for personlig forbøn.
Menighedsbøn (se nedenfor).
5. Nadver
Salme
(Se særskilt nadverliturgi).
6. Afslutning
Salme
Den aronitiske velsignelse:
(eventuelt med løftede hænder og korsets tegn).
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Modtag velsignelsen:

Menighedsbøn

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!
Eventuelt salmevers

(Kan eventuelt indledes med at give plads for bedeemner fra
forsamlingen).
Almægtige og evige Gud.
Du, som er himlens og jordens skaber og herre.
Vi bekender for dig, at vi ikke er dig værd,
men uden dig tør vi hverken leve eller dø.

Bekendtgørelser
(Eventuel dåb kan enten lægges mellem punkt 2 og 3 eller
mellem punkt 4 og 5).

Vi beder i Jesu navn om,
at du vil komme til os med din tilgivelse og din fred,
og at du vil velsigne os i vores dagligdag og hjælpe os til at
vandre i de gode gerninger,
som du forud har lagt til rette for os.
Send din hjælp til alle, som er i nød og fare.
Vi beder dig for de syge og ensomme, de fattige og
undertrykte.
Værn om alle de svage i vores samfund, fra de ufødte børn til
de gamle og døende.
Hjælp dem, der lider under krig, dem, der er på flugt, og dem,
der forfølges for dit navns skyld.
Vær os alle nær i lykke og nød
og bevar os gennem fristelser, anfægtelser og farer.
Kom med din frelse og fred til dem, der skal dø denne dag.
Vi beder i dag for: (her nævnes bedeemner, som måtte være
kommet frem indledningsvis).
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Hold din beskyttende hånd over vort folk og fædreland.
Tilgiv os, når vi misbruger din nåde og velsignelse.
Velsign dronningen og den kongelige familie,
vore lovgivere og al øvrighed.
Giv dem indsigt, handlekraft og vilje til at følge dit ord.

Og så vil vi prise og ophøje dig,
du vor Gud og frelser, i forventning om,
at du snart kommer igen,
og vi med alle dine troende skal samles for evigt
hjemme hos dig.

Velsign og bevar din menighed og os i den.
Lad dit ord lyde og bo hos os, og giv os at bruge dine
sakramenter ret, for at dit rige må vokse.
Hold menighedens tjenere i lydighed mod dit ord
og i et helligt liv.
Stands al falsk lære og tom gudsdyrkelse
og fyld din menighed med ånd og kraft.

Fadervor:
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.

Vi beder dig for Luthersk Missionsforening.
Giv nåde og visdom til delegeretmøde, landsstyrelse og
afdelingsstyrelse.
Vi beder om din velsignelse over (navnet på menigheden)
og alt dit riges arbejde her i byen.
Send vækkelse og fornyelse over os alle.
Send trofaste arbejdere ud i din tjeneste
- både herhjemme og på missionsfelterne.
Velsign vore udsendinge.
Vi beder for (nærkontaktmissionærer nævnes).
Velsign deres liv og gerning i visheden om, at de tjener dig.
Vi beder dig for dit folk Israel,
at de snart må komme til at kende dig som deres Messias.
Vi beder dig for hvert folk på jorden,
at dit evangelium og din fred må nå til alle.
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Skriftemål
Eventuelt kort forklaring og/eller skriftetale.

og styrk mig til at gøre godt mod andre mennesker.
Før mig så ved din stærke hånd fremad gennem livet
og til sidst gennem dødens port hjem til evigt liv og salighed.
Amen.
Absolution (tilgivelse):
Så sandt I af hjerte 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.

Tekstlæsning/bøn
Sl 25,4-7 eller Sl 51,3-14.
Bøn
Vi bekender for dig, hellige, almægtige Gud,
at vi har syndet imod dig i tanke, ord og gerning,
og det er vor egen skyld.
Vi beder dig:
Handl ikke med os efter vore synder,
men efter din store barmhjertighed,
og forlad os alle vore overtrædelser for Jesu Kristi skyld.
Amen.

(herefter fortsættes med enten kollektiv eller personlig
tilsigelse. I sidste tilfælde kommer menigheden frem foran som
ved nadver).
(kollektivt)
På Jesu Kristi befaling og for hans lidelses og døds skyld
tilsiger jeg jer alle jeres synders nådige tilgivelse
i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

eller
Herre, i mig selv er jeg ikke værdig til at have med dig at gøre
- men jeg kan ikke undvære dig.
Du er den, som skabte himmel og jord med ét ord.
Med et eneste ord kan du også 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,
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Gud vor far, som har begyndt sin gode gerning i jer,
han vil fuldføre den indtil Jesu Kristi dag!
Fred være med jer!
Amen.
eller
(personligt under håndspålæggelse – eventuelt to og to).
Så tilsiger jeg dig (og dig) alle dine synders nådige tilgivelse
i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.
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(til hvert hold)
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
Dåb – vejledning 1:
(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,
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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 Herre Jesu Kristi Fader,
som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende
håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.

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.

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 giver 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.
Før[ham/hende] ind i din menighed,
og bevar [ham/hende] i dit fællesskab
både her på jorden og i evigheden!
Amen.

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 Herre Jesus Kristus.
Hvad er barnets navn? – [Fulde navn]

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,
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[Fulde navn] - forsager du Djævelen og alle hans gerninger
og alt hans væsen?
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- 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?

som nu har skænket dig syndernes forladelse ved badet til
genfødelse og fornyelse ved Helligånden,
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:

- Ja!
Vil du døbes på denne tro?
- Ja!
(Der øses vand tre gange på hovedet af dåbsbarnet, og siges:)
[Fulde navn] - Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og
Helligåndens navn.
Amen.
(Med håndspålæggelse enten)
Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader,
som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden
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.
(eller)
Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader,
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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
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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!

Dåb – vejledning 2:

(Evt. afslutningsbøn:)

(P)

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 gav 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 kæmpe 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.
Amen.

P = præst/ældste
F = forældre (eller en anden, som bærer barnet)
L = læser (eventuelt gudstjenestelederen)
M = menigheden
Ved kursiv bruges hankøns-, hunkøns- eller flertals-form, som
det passer.
Indledning

(P)

Gud vil, at vi skal leve i fællesskab med ham. Derfor
har han sendt sin Søn, Jesus Kristus. Gennem tro og
dåb føder han os til nyt liv og fører os ind i sin kirke.
Derfor vil vi i dag døbe dette barn.
Lad os bede.

(Den følgende bøn kan bedes af en af forældrene (eventuelt
den fadder, som bærer barnet) eller af præsten).
(F)
Gud vor Far, vi takker dig for vores barn og for den
gave og det ansvar, du har givet os. Velsign os, at vi
ved din hjælp må give ham et trygt og kærligt hjem.
Og når vi nu bærer ham frem til dåben, beder vi dig:
Befri ham fra synden og alt ondt, giv ham at modtage
dåbens gave i tro og fyld ham med din Ånd, så han
ved troen og dåben bliver et barn i din familie. Amen.
(eller)
(P)
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Gud vor Far, vi takker dig for dette barn og for den
gave og det ansvar, du har givet hans forældre.
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Velsign du dem, at de ved din hjælp må give ham et
trygt og kærligt hjem. Og når de nu bærer ham frem
til dåben, beder vi dig: Udfri ham fra synden og alt
ondt, giv ham at modtage dåbens gave i tro og fyld
ham med din Ånd, så han ved troen og dåben bliver
et barn i din familie. Amen.
(P)

Evangelisten Markus skriver om Jesus og barnet:
Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle
røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus
så det, blev han vred og sagde til dem: ”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.

Modtagelsen af dåbskandidaten
(P)

Hvad er barnets navn?

(F)

N.N.

(P)

Almægtige Gud, befri NN fra mørkets magt og før
ham over i din elskede Søns rige, og bevar ham i dit
lys, nu og altid.
Tag imod korsets tegn på din pande, på din mund og
på dit hjerte til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre
Jesus Kristus, den korsfæstede og opstandne, og være
hans discipel. Amen
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Herrens ord om dåben
(Matt 28,18-20 læses altid og altid først.
Derefter kan én af de øvrige dåbstekster læses).
(P)

Lad os rejse os og høre Herrens ord om dåben og
troen.

(L)

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. (Matt 28,18-20).

(Følgende skriftsteder kan eventuelt også læses).
For I er alle Guds børn ved troen, i Kristus Jesus.
Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer
Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller
græker, på at være træl eller fri, på at være mand og
kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus. (Gal 3,26-28).
Men da Guds, vor frelsers, godhed og kærlighed til
mennesker blev åbenbaret, frelste han os, ikke fordi
vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er
barmhjertig; det gjorde han ved det bad, der genføder
og fornyer ved Helligånden. (Tit 3,4-5).
Da de hørte det, stak det dem i hjertet, og de spurgte
Peter og de andre apostle: ”Hvad skal vi gøre,
brødre?” Peter svarede: ”Omvend jer og lad jer alle
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døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så
skal I få Helligånden som gave.” (ApG 2,37-38).

Vi tror på Helligånden, én hellig, almindelig kirke, de
helliges samfund, syndernes forladelse, kødets
opstandelse og det evige liv. Amen

Dåbshandlingen
(Vandet hældes i dåbsfadet).
(P)

Lad os bede:
Gud vor Fader, vi priser dig for det løfte, som er
knyttet til dåbens vand; at du i dåbens vand helliger
os til at tilhøre dig; at du renser os fra syndens skyld
og genføder os til nyt liv i Kristus; og at du giver os
del i hans opstandelse til evigt liv. Vi beder dig: Vis
din overvældende kraft også over dette barn og virk
efter dit ord. Amen.

(P henvendt til barnet )
N.N., tror du på faderen, sønnen og Helligånden,
sådan som vi netop har bekendt det?
(F)

Ja

(P henvendt til F )
Vil I, at jeres barn skal døbes til denne tro og leve i
menigheden i fællesskab med Kristus?
(F)

Ja

(P)

Lad os bekende den tro, som vi døbes til i Kristi
kirke:

(Der øses vand tre gange på hovedet af dåbsbarnet, mens der
siges:)

(Alle)

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.

(P)

N.N., jeg døber dig i Faderens og Sønnens og
Helligåndens navn

(Barnets hoved tørres af, og præsten lægger sin hånd på dets
hoved).
(P)

Gud vor Fader, du som gennem vand og Helligånden
har givet N.N. syndernes forladelse, - behold
ham/hende i din nåde, og hjælp ham/hende ved troen
at leve i sin dåb dag for dag. Amen.

Dåbens konsekvenser
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(Præsten kan overtage barnet og vise det frem til menigheden
eller blot pege på det, mens det er vendt mod menigheden).
(P)
Se, her er NN, som vi nu regner for et Guds barn.
Lad os sammen sige tillykke og byde ham
velkommen her i menigheden og som et nyt medlem i
Kristi kirke.
(M)

Tillykke og velkommen!

(P)

Lad os så ikke bare sige tillykke, men lad os også
som menighed omslutte NN og hans forældre med
kærlighed og omtanke og forbøn.

ansvar for, at NN oplæres i den kristne tro, og for at
lede ham på troens vej gennem livet, så han en dag
kan følge Jesus ind i evigheden.
(Præsten lægger hånden på barnets hoved).
(P)

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
Gå i fred og tjen Herren med glæde.

(Dåbslyset tændes og gives til forældrene med følgende ord:)
(P)

Vi vil gerne fra menigheden give jer et dåbslys, som I
for eksempel kan tage frem og bruge hvert år på
dåbsdagen.
Jesus selv sagde: ”Jeg er verdens lys. Den, der følger
mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets
lys.” Og apostelen Johannes kalder Jesus for det
sande lys som oplyser ethvert menneske. Og endelig
bliver vi gennem dåben og troen lysets børn. Derfor
kan dåbslyset gøre tre ting: Det kan minde N.N. om,
at han er døbt; det kan minde os om, hvem Jesus er;
og endelig om, hvem vi er, når vi er forenet med
ham.

(P)

Og til slut et par ord til jer forældre og faddere. I har
nu fået den særlige opgave at være forbilleder og
forbedere for N.N. Sammen med menigheden har I
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Konfirmation

[Navn], du har sammen med menigheden bekendt den kristne
tro. Jeg spørger dig da:

(I bønnen efter prædikenen bedes specielt for
konfirmanden(rne), for den forestående konfirmationshandling
og for det liv, der ligger foran).

Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans
væsen?
Ja!

Salme
(Trosbekendelsen sammen med menigheden:)
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, én hellig,
almindelig kirke, de helliges samfund,
syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.
Amen.
(Kort tale til konfirmanden(rne)
konfirmanden(rne) står op).
(Konfirmandens forældre
og eventuelt nærmeste pårørende rejser sig).
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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!
Ønsker du, 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,
har i dåben givet dig syndernes forladelse
og plads i sit evige rige.
Han, som på den måde har begyndt sin gode gerning i dig,
han vil også fuldføre den, indtil Jesus kommer igen.
Fred være med dig.
Amen!
(Konfirmanden rejser sig).
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Det ord, jeg i dag vil give dig med fra denne dag, står i
(henvisning):

Nadver:

(konfirmationsord).

Vi vil nu dele nadveren med hinanden.
Alle, som er døbt, og som ønsker at tilhøre Herren Jesus
Kristus, er velkommen til at være med.

(Fadervor sammen med menigheden efter sidste
konfirmation).
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
(Håndtryk og tillykke).

Opløft jeres hjerter til Herren! Lad os prise ha ns navn. Hellig,
hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige, han, som var, og
som er, og som kommer. Velsignet være han, som kommer i
Herrens navn. Hosianna i det højeste.
(Eventuelt en kort tilbedelsessang).
Lad os bede!
Opstandne Herre og frelser, du, som selv er til stede iblandt os
med al din kærligheds rigdom!
Giv os at modtage dit legeme og blod til ihukommelse af dig
og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse.
Rens os fra synd og styrk os i det indre menneske, at du må bo
ved troen i vore hjerter; gør os faste i det evige livs håb;
giv os at vokse i kærlighed,
for at vi med alle dine troende må blive ét i dig,
ligesom du er ét med Faderen!
Amen.
(Menigheden rejser sig).
For jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer,
at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød,
takkede, brød det og sagde:
”Dette er mit legeme, som gives for jer; gør dette til
ihukommelse af mig!”
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Ligeså tog han også bægeret efter måltidet og sagde:
”Drik alle heraf; dette er mit blod, som udgydes for mange til
syndernes forladelse; gør dette, hver gang I drikker det, til
ihukommelse af mig!”
For hver gang I spiser dette brød og drikker bægeret,
forkynder I Herrens død, indtil han kommer.

Amen.

Sang: O, du Guds lam, v. 1. (Åndelige Sange og Salmer 123)

Kære Kristi venner!
Vor Herre Jesus Kristus har selv sagt:
”Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke
hungre; og den, som tror på mig, skal aldrig tørste.”
I sin hellige nadver giver den korsfæstede og opstandne frelser
os sig selv, så at hver den, som hunger 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 min
ihukommelse!”
Da vil han forene jer med sig selv, så at I under vandringen
her på jorden stadig må komme ham i hu og engang samles
med ham i hans rige.
Derfor vil nu vi af hjertet bede:
(efterfulgt af Fadervor).

(Uddeling).
Dette er Jesu Kristi legeme!
Dette er Jesu Kristi blod!
(Til mindreårige børn med håndspålæggelse:)
”Herren velsigne og bevare dig til det evige liv”.
(Bortsendelsesord: bibelvers efterfulgt af :)
Gå i Herrens fred og glæde!
(eller:)

---------------(Afsnittet som begynder med”Lad os bede ”, kan eventuelt
erstattes af følgende – for eksempel Skærtorsdag:)

Gå i fred og tjen Herren med glæde!
(efter sidste bord)
Den korsfæstede og opstandne frelser,
vor Herre Jesus Kristus,
som nu har givet jer sit hellige legeme og blod,
hvormed han har gjort fyldest for alle jeres synder,
han styrke og holde jer i live i en sand tro til det evige liv!
Fred være med jer!
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vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,
én sand Gud fra evighed og til evighed.
Amen.

Vielse
(Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af
mindst to vidner.En frimenighed skal søge om tilladelse til at
foretage juridisk gyldig vielse. Det er i mange tilfælde muligt
at låne en af folkekirkens kirker til vielsen. Reglerne er
således, at tilspørgsel og erklæring skal gennemføres som
foreskrevet , for at der er tale om en vielse. Andre dele af
liturgien er derimod valgfrie.)
Indgang: (præludium)
(Bruden og hendes far/ledsager eller parret sammen).
Salme
Hilsen:
Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader
og Herren Jesus Kristus.

Tekstlæsning:
Således står der skrevet:
Da Gud havde skabt himlen og jorden, havet, solen, månen og
stjernerne, planterne og dyrene sagde han: »Lad os skabe
mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over
havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle
krybdyr, der kryber på jorden.« Og Gud skabte mennesket i sit
billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde
skabte han dem. Og Gud velsignede dem.
Og vor Herre Jesus Kristus siger:
Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som
mand og kvinde og sagde: »Derfor skal en mand forlade sin
far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét
kød«? Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud
altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille.

Bøn:
(Forslag til eventuel yderligere tekstlæsning: Sl 100; Sl 103
eller 1 Kor 13).

Lad os alle bede!
Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Vi takker dig for livet, du gav os,
og for alle dem, der har vist os kærlighed,
fra vi var børn og indtil i dag.
Vi beder dig:
Giv os stadig, hvad vi behøver,
og forny daglig vor indbyrdes kærlighed ved Jesus Kristus,
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Salme
Tale:
(Brudeparret træder frem foran alteret, eller de kan vente til
efter talen).
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Tilspørgsel og erklæring:
Så tilspørger jeg dig N.N. (brudgommens navn):
Vil du have N.N. (brudens navn), som hos dig står, til din
ægtehustru? - Ja!
Vil du elske og ære hende, og leve med hende både i medgang
og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil give jer,
som en ægtemand bør leve med sin ægtehustru, indtil døden
skiller jer ad? - Ja!
Ligeså tilspørger jeg dig N.N. (brudens navn):
Vil du have N.N. (brudgommens navn), som hos dig står, til
din ægtemand? - Ja!
Vil du elske og ære ham, og leve med ham både i medgang og
modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil give jer, som en
ægtehustru bør leve med sin ægtemand, indtil døden skiller jer
ad? - Ja!
Så giv hinanden hånd derpå!
(Præsten lægger sin hånd på deres hænder og siger):
Eftersom I forud har lovet hinanden at ville leve sammen i
ægteskab og nu har bekræftet dette for Gud og for os,
som er her til stede, og givet hinanden hånd på det,
så forkynder jeg jer at være ægtefolk både for Gud og
mennesker.
(Her kan brud og brudgom eventuelt give hinanden
vielsesringe).

Som kristne ægtefolk skal I vise al god troskab imod hinanden
både i medgang og modgang.
I jeres liv sammen skal I altid huske på Bibelens trøst og
opmuntring, når det hedder:
”Sig altid Gud Fader tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn.
Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres
ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak.
Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter
og tanker i Kristus Jesus.
Bær hinandens byrder; således opfylder I Kristi lov!
Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig
barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed.
Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har
noget at bebrejde den anden.
Som Herren tilgav jer, skal I også gøre.
Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er
fuldkommenhedens bånd.”
Forbøn:
(Mens brudeparret knæler)siger præsten med
håndspålæggelse:)
Lad os alle bede!
Kære himmelske Fader!
Giv denne brudgom og brud (eventuelt brug navne) nåde,
lykke og velsignelse både til sjæl og legeme!
Giv dem at elske hinanden med trofast kærlighed og tjene dig
oprigtigt i alle ting, så at de må leve som dine kære børn og
engang samles hos dig i de evige boliger!

Så velsigne Gud jer til at leve ret i jeres ægteskab!
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(Her kan ev entuelt andre bede en fri bøn for brudeparret.
Bønnen slutter med:)
Fadervor, 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 jer!

så at de engang med den kan samles hos dig i dit rige,
hvor du med Søn og Helligånd lever og regerer,
én sand Gud fra evighed og til evighed.
Velsignelse:
Modtag Herrens 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!
Salme

(Brudeparret sætter sig. Her kan eventuelt musikindslag eller
lovsangsdel placeres).

Udgang: (postludium)

Salme
(Afslutningsbøn:)
Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Vi takker dig for ægteskabet,
og vi beder dig,
at du vil bevare denne ordning og velsignelse
urokket iblandt os.
Giv alle kristne ægtefolk ved din Helligånd,
at de må hjælpe hinanden
til at holde fast ved din frelsende nåde.
Gør dem glade i håbet,
tålmodige i trængslen
og udholdende i bønnen,
og styrk dem til at være levende lemmer af din menighed,
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Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået
ægteskab
Indgang: (præludium)
(Bruden og hendes far/ledsager eller parret sammen).
Salme
Hilsen:
Nåde være med jer og fred fra Gud vor Fader
og Herren Jesus Kristus.

stjernerne, planterne og dyrene sagde han: »Lad os skabe
mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over
havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle
krybdyr, der kryber på jorden.« Og Gud skabte mennesket i sit
billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde
skabte han dem. Og Gud velsignede dem.
Og vor Herre Jesus Kristus siger:
Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som
mand og kvinde og sagde: »Derfor skal en mand forlade sin
far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét
kød«? Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud
altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille.

Bøn:
(Forslag til eventuel yderligere tekstlæsning: Sl 100; Sl 103
eller 1 Kor 13).

Lad os alle bede!
Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Vi takker dig for livet, du gav os,
og for alle dem, der har vist os kærlighed,
fra vi var børn og indtil i dag.
Vi beder dig:
Giv os stadig, hvad vi behøver,
og forny daglig vor indbyrdes kærlighed ved Jesus Kristus,
vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,
én sand Gud fra evighed og til evighed.
Amen.
Tekstlæsning:
Således står der skrevet:
Da Gud havde skabt himlen og jorden, havet, solen, månen og
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Salme
Tale:
(Brudeparret træder frem foran alteret, eller de kan vente til
efter talen).
Tilspørgsel og erklæring:
N.N. og N.N.! I er allerede rette ægtefolk og er i dag kommet
ind i Guds hus for at få Guds velsignelse over jeres ægteskab.
Så tilspørger jeg dig N.N. (ægtemandens navn):
Vil du elske og ære N.N. (hustruens navn), og leve med hende
både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige
vil give jer, som en ægtemand bør leve med sin ægtehustru,
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indtil døden skiller jer ad? - Ja!
Ligeså tilspørger jeg dig N.N. (hustruens navn):
Vil du elske og ære N.N. (ægtemandens navn), og leve med
ham både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den
almægtige vil give jer, som en ægtehustru bør leve med sin
ægtemand, indtil døden skiller jer ad? - Ja!
Så velsigne Gud jer til at leve ret i jeres ægteskab!
Som kristne ægtefolk skal I vise al god troskab imod hinanden
både i medgang og modgang.
I jeres liv sammen skal I altid huske på Bibelens trøst og
opmuntring, når det hedder:
”Sig altid Gud Fader tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn.
Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres
ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak.
Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter
og tanker i Kristus Jesus.
Bær hinandens byrder; således opfylder I Kristi lov!
Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig
barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed.
Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har
noget at bebrejde den anden.
Som Herren tilgav jer, skal I også gøre.
Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er
fuldkommenhedens bånd.”
Forbøn:
Dersom Herren ikke bygger huset, er bygmestrenes møje
forgæves. Derfor vil vi nu bede om Guds velsignelse over
dette ægtepar.
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(Mens brudeparret knæler, siger præsten med
håndspålæggelse:)
Kære himmelske Fader!
Giv denne ægtemand og hustru (eventuelt navne) nåde, lykke
og velsignelse både til sjæl og legeme!
Giv dem at elske hinanden med trofast kærlighed og tjene dig
oprigtigt i alle ting, så at de må leve som dine kære børn og
engang samles hos dig i de evige boliger!
(Her kan eventuelt andre bede en fri bøn for brudeparret.
Bønnen slutter med:)
Fadervor, 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 jer!
(Brudeparret sætter sig. Her kan eventuelt musikindslag eller
lovsangsdel placeres).
Salme
(Afslutningsbøn:)
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Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Vi takker dig for ægteskabet,
og vi beder dig,
at du vil bevare denne ordning og velsignelse
urokket iblandt os.
Giv alle kristne ægtefolk ved din Helligånd,
at de må hjælpe hinanden
til at holde fast ved din frelsende nåde.
Gør dem glade i håbet,
tålmodige i trængslen
og udholdende i bønnen,
og styrk dem til at være levende lemmer af din menighed,
så at de engang med den kan samles hos dig i dit rige,
hvor du med Søn og Helligånd lever og regerer,
én sand Gud fra evighed og til evighed.

Begravelse
I kirke/kapel:
Klokkeringning
Præludium
Salme
Hilsen:
Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren
Jesus Kristus.

Velsignelse:

Bøn:

Modtag Herrens velsignelse:

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.

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!
Salme

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.

Udgang: (postludium)

(Eller:)
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Barmhjertige far.
Tak for livet du har givet os med dets glæde og sorg.
Tak, at vi ved, at alle ting må tjene dem til gode, som elsker
dig.
Hold os nu i vores sorg fast hos dig;
mind os om at du ved din søns død og opstandelse har båret
vores smerter og fornyet os til et levende håb.
Hold os for øje, at du i dåben har gjort os til dine
og tilsagt os syndernes forladelse og evigt liv.
I denne tro takker vi dig for alle gode gaver, du har givet os
gennem (afdødes navn),
og vi overgiver hans/hendes legeme og sjæl i dine hænder
og beder dig bevare ham/hende til en glædelig opstandelse på
den yderste dag.
Send os din hjælp, at savnet må lindres.
Styrk os i håbet om dit kommende rige,
hvor du fører dine børn hjem til dig for at prise
og takke dig til evig tid.
Amen.
Læsninger:
Lad os høre den hellige skrifts vidnesbyrd om Herrens omsorg
og frelse:
(For eksempel Sl 68,20-21; Åb 21,1-5)

Vi takker dig af hjertet, fordi du har ladet os leve i denne tid,
hvor vi kan høre dit hellige evangelium og kende din
guddommelige vilje.
Vi beder dig, at du i din barmhjertighed vil bevare dit ord hos
os, og ved Helligånden lede os, så vi aldrig nogensinde viger
fra det, men bliver fast ved det, så vi hellere forlader alt andet
og endelig bliver salige, 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.
Her kan eventuelt solosang, kor eller andet placeres
Velsignelsen:
Modtag velsignelsen!
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!
Eventuelt korsvar (korstegn)
Amen. Amen. Amen.

Salme

Salme

Prædiken

Postludium : (mens kisten bæres ud)

Fri bøn eller:
Lad os alle bede!

Ved graven:
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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:)
N.N.
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.

Salvning af syge
(Dette kan foregå ved en gudstjeneste, men vil oftere foregå
under private former i den syges hjem eller på sygehuset.
Menighedens ledere, den syges familie og venner kan være
med og blive inddraget i forbønnen som tekstlæsere og
forbedere).
1. Sang: (for eksempel ”Beder og I skulle få”, Åndelige Sange
og Salmer 285) og kort bøn.
2. Samtale/andagt over Jak 5,13-18 (- og eventuelt 4,13ff)1 .
3. Trosbekendelsen siges i kor.
4. Skriftebøn:
Herre vor Gud, du kender vore hemmelige tanker,
og det inderste i vore ord og gerninger er ikke skjult for
dig.
Vi bekender, at vi har syndet imod dig og ikke er værd at
kaldes dine børn. Men uden dig kan vi ikke leve.
Derfor beder vi dig: Kast os ikke bort fra dit ansigt,
og tag ikke din Helligånd fra os.
Du som tager imod syndere, tag imod os.
Herre, forbarm dig over os.

Salme
Stilhed
4. Skriftlæsning: (for eksempel Es 53,4-5; Matt 8,16-17;
1

Vigtigt at skriftens løfteord læses, og at der knyttes nogle ord til. Mulighed for
at samtale om forventninger, anfægtelser og andre reaktioner.
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Matt 7,7-11).

Indsættelser
2

5. Den syge salves med olie på panden :
”Efter Guds ord og befaling salver jeg dig med olie i
Herrens navn.”
Slå for eksempel korsets tegn med olien.
6. Fælles bøn.
Deltagerne beder højt sammen.
Lederen lægger hånden på den syge.
7. Lederen lyser velsignelsen.

Indsættelse af ældste:
Ved indsættelse af ældste medvirker for eksempel fire
personer: En ældste, som leder handlingen, og tre øvrige
repræsentanter for menigheden, heraf for eksempel et medlem
af menighedsrådet, en prædikant og en fra afdelingsstyrelsen.
Kort indledning ved handlingens leder, hvor ældstefunktionen
i Ny Testamente og menighedens vedtægter omtales.
Læsninger ved hver af de fire medvirkende, mens menigheden
står op. Læsningerne koordineres på forhånd.

8. Fadervor i kor.
9. Sang: (for eksempel ”Befal du dine veje”, Åndelige Sange
og Salmer 439)

Forbøn med håndspålæggelse mens den, der indsættes, knæler.
Alle fire læsere beder, bede-emnerne koordineres på forhånd.
Den aronitiske velsignelse lyses.

Indsættelse af menighedstjener:
Ved indsættelse af menighedstjenere medvirker for eksempel
tre personer: En ældste, som leder handlingen, og to øvrige
repræsentanter for menigheden.
Kort indledning ved handlingens leder, hvor funktionen som
menighedstjener i Ny Testamente og menighedens vedtægter
omtales.
2

Brug alm. madolie, olivenolie eller lignende.
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Læsninger ved hver af de tre medvirkende, mens menigheden
står op. Læsningerne koordineres på forhånd.
Forbøn med håndspålæggelse for den, der indsættes.
Alle fire læsere beder, bedeemnerne koordineres på forhånd.
Fredshilsen: Fred være med dig.

Vedtaget på LS-møde d. 21. januar 2006
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