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Indgangsbøn 

Mulighed 1 

Vi takker dig Gud og far i himlen for denne dag. 

Vi takker dig for livet og takker dig for, at vi kan 

samles frit omkring dit ord og dine sakramenter. 

Vi takker dig, Herre Jesus, for din frelsergerning, og 

vi beder dig om, at ingen af os må leve et liv uden 

dig. 

Vi beder dig, du gode Helligånd: 

Åbn vore hjerter og vore sind for Ordet, så vi går 

berigede herfra. 

Vi beder for [taleren] der i dag skal prædike for os. Vil 

du skænke ham frimodigheden til at sige os ordene 

fra dig - hverken mere eller mindre - og vil du give 

ham din fred imens han gør det. 

Amen! 



Mulighed 2 

Bryd ud i fryderåb for Herren, hele jorden!  

Tjen Herren under glædessang, træd frem for ham 

under jubel!  

Forstå, at Herren er Gud, han har skabt os, og ham 

hører vi til, vi er hans folk og de får, han vogter.  

Gå ind ad hans porte med takkesang, ind i hans 

forgårde med lovsang, tak ham, pris hans navn!  

For Herren er god, hans trofasthed varer til evig tid, 

hans troskab i slægt efter slægt. 

Amen! 

(Salme 100) 



MENIGHEDSBØN
[Bedes af mødelederen efter talen og hvis taleren selv har bedt en 

bøn, også efter denne] 
Almægtige og evige Gud. 

Tak at du taler til os, for at forme og danne os efter 

dit billede. 

Vi takker dig, at du hører os, når vi kommer til dig. 

Derfor beder vi frimodigt: Hjælp dem, der lider 

under krig, dem der er på flugt, og dem der 

forfølges for dit navns skyld. 

Hold din beskyttende hånd over vort folk og 

fædreland. 

Velsign dronningen og den kongelige familie. Vi 

beder dig også se til vore lovgivere, vores regering 

og vort folketing og al øvrighed i vort land. 

Vi beder dig åbne dit folk Israels øjne, så de kan 

kende dig som deres Messias. 

Vi beder for de ensomme og trængte; vis os hen til 

dem for at lette deres nød og lindre deres smerter. 

Husk også på de ufødte børn og deres forældre.  

Vi beder for de gamle og døende, at dit ord til frelse 

må blive rakt til dem mens tid er. 



MENIGHEDSBØN

Vi beder dig velsigne alt dit Riges arbejde her på 

vores egn. Velsign også vores menighed; lad dit 

ord lyde klart og uforfalsket, så det må være til 

opbyggelse og velsignelse for os - dine børn. 

Vi beder for alle, der har en tjeneste i menigheden. 

Vil du bruge tjenesterne til at bygge os op.  

Og vi beder dig styrke vores indbyrdes kærlighed, at 

det må kendes på os, at det er dig - vores kærlige 

Far - som vi er børn af. 

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! 



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.  

Amen! 

[Synges stående] “Lad verden ej med al sin magt os 

rokke fra vor dåbes pagt, men giv, at al vor længsel 

må til dig, til dig alene stå!” 





Skriftemål - indledningen 
Om lidt skal vi samles i fællesskabet omkring 

nadverbordet.  

Inden vi gør det, vil vi afholde et fælles skriftemål.  

Vi vil bede en bøn med ord fra Salme XXX. 

Derefter vil der være stilhed til, at vi hver især kan bede 

en personlig bøn til vores himmelske Fader. 



Skriftemål - afslutningen 

Vi bekender for dig, hellige, almægtige Gud, at vi har 

syndet imod dig i vores tanker, med vores ord og 

med vores handlinger. På trods af det, har du givet 

os kår som dine børn. Derfor kommer vi til dig - 

som dine børn - og beder dig tilgive os for Jesu 

Kristi skyld. 

Når du af hjertet angrer din synd, og tager din tilflugt 

til Guds nåde i Jesus Kristus, så har han lovet i sit 

ord, at han vil tilgive dig al din synd. 

På den baggrund tilsiger jeg dig: 

“Alle dine synder er dig tilgivet, i Faderens, Sønnens 

og Helligåndens navn!” 

Sådan skal I nu se på jer selv: I er døde for synden, 

men levende for Gud i Kristus Jesus. 

Rom 6:11 

Amen! 





Bøn fra Salme 25 

Jeg længes efter dig, Herre, jeg stoler på dig, min 

Gud.  

Lad mig ikke blive til skamme, lad ikke mine fjender 

frydes over mig.  

Ingen, der håber på dig, bliver til skamme, men det 

bliver de, der er troløse til ingen nytte.  

Vis mig dine veje, Herre, lær mig dine stier!  

Vejled mig i din sandhed og belær mig, for du er min 

frelses Gud, til dig sætter jeg altid mit håb. Herre, 

husk din barmhjertighed og trofasthed, som har 

været til fra evighed. Glem min ungdoms synder og 

overtrædelser, husk mig i din trofasthed, fordi du er 

god, Herre.  

Herren er god og retskaffen, derfor belærer han 

syndere om vejen.  

De ydmyge vejleder han i retfærdighed, han lærer 

ydmyge sin vej.  

fortsættes 



Salme 25

Herrens stier er altid godhed og troskab for dem, der 

holder hans pagt og hans lov.  

For dit navns skyld, Herre, skal du tilgive min synd, 

for den er stor.  

Den mand, der frygter Herren, ham belærer han om 

den vej, han skal vælge.  

Vend dig til mig, og vær mig nådig, for jeg er ene og 

hjælpeløs.  

Gør mit hjerte fri af angsten, og før mig ud af mine 

trængsler!  

Se min nød og elendighed, og tilgiv alle mine 

synder!  

(Stilhed til bøn) 



Bøn fra Salme 32 

Lykkelig den, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis 

synder er blevet skjult; lykkeligt det menneske, som 

Herren ikke tilregner skyld, og i hvis sind der ikke er 

svig.  

Da jeg tav, sygnede min krop hen, mens jeg 

stønnede dagen lang.  

For dag og nat lå din hånd tungt på mig, min livskraft 

svandt ind i sommerens hede.  

Min synd bekendte jeg for dig, og jeg skjulte ikke 

min skyld.  

Jeg sagde: Jeg vil bekende mine overtrædelser for 

Herren, og du tilgav min syndeskyld. 

(Stilhed til bøn) 





Bøn fra Salme 38 

Herre, straf mig ikke i din vrede, tugt mig ikke i din 

harme!  

Dine pile sidder dybt i mig, din hånd hviler tungt på 

mig.  

Der er intet uskadt på min krop på grund af din 

vrede; ingen af mine knogler er hele på grund af 

min synd.  

Min skyld vokser mig over hovedet, den er en byrde, 

der er for tung for mig.  

Mine sår stinker og væsker på grund af min dårskab.  

Jeg er knuget og dybt nedbøjet, hele dagen går jeg 

sørgende omkring.  

Det brænder i mine lænder, og der er intet uskadt på 

min krop.  

Jeg er lammet og fuldstændig knust, jeg skriger i mit 

hjertes uro.  

fortsættes 



salme 38

Herre, du kender alle mine ønsker, og mine suk er 

ikke skjult for dig.  

Mit hjerte hamrer, min kraft er borte, selv mine øjne 

har mistet deres glans.  

Dig, Herre, venter jeg på, du skal svare, Herre, min 

Gud. Jeg siger: Lad dem ikke glæde sig over mig! 

De hoverer, når min fod vakler.  

For jeg kan let snuble, og min smerte har jeg altid for 

øje; jeg vil bekende min skyld, jeg er foruroliget 

over min synd.  

Svigt mig ikke, Herre, hold dig ikke borte fra mig, 

min Gud!  

Skynd dig til hjælp, Herre, min frelser! 

(Stilhed til bøn) 



Bøn fra Salme 40 

Jeg satte alt mit håb til Herren, og han bøjede sig 

ned til mig og hørte mit råb om hjælp; han trak mig 

op af undergangens grav, op af slam og dynd; han 

satte min fod på klippen, så jeg stod fast.  

Han lagde mig en ny sang i munden, en lovsang til 

vor Gud.  

Mange skal se det og frygte, og de skal stole på 

Herren.  

Lykkelig den mand, der tager sin tilflugt til Herren og 

ikke vender sig til dæmoner og til dem, der søger 

løgneguder.  

Store ting har du gjort; Herre, min Gud, dine 

underfulde handlinger og planer er til gavn for os; 

ingen står mål med dig!  

Jeg vil fortælle og berette om dem, men de er for 

mange, de kan ikke opregnes. Slagtoffer og 

afgrødeoffer vil du ikke have – du har åbnet mine 

ører – brændoffer og syndoffer ønsker du ikke.  

fortsættes 



salme 40

Din barmhjertighed, Herre, vil du ikke holde tilbage 

fra mig; din godhed og troskab skal altid beskytte 

mig.  

Talløse ulykker omgiver mig, mine synder har 

indhentet mig, så jeg ikke kan se; de er flere end 

hårene på mit hoved, og modet svigter mig.  

Vær nådig, Herre, og red mig, skynd dig til hjælp, 

Herre!  

Alle, der søger dig, skal fryde og glæde sig over dig; 

de, der elsker din frelse, skal altid sige: Herren er 

stor! Jeg er hjælpeløs og fattig, Herren vil tage sig 

af mig.  

Du er min hjælper og befrier, tøv ikke, min Gud! 

(Stilhed til bøn) 



Bøn fra Salme 51 

Gud, vær mig nådig i din godhed, udslet mine 

overtrædelser i din store barmhjertighed! 

Vask mig fuldstændig ren for skyld, rens mig for synd! 

For jeg kender mine overtrædelser, og min synd har 

jeg altid for øje. 

Mod dig alene har jeg syndet, jeg har gjort, hvad der 

er ondt i dine øjne;  

så er du retfærdig, når du anklager, og ren, når du 

dømmer. 

I skyld har jeg været, fra jeg blev født, i synd, fra min 

mor undfangede mig. 

Du elsker sandhed i det dunkle, du lærer mig visdom 

i det skjulte. 

Rens mig med isop for synd, vask mig hvidere end 

sne! 

fortsættes 



salme 51

Forkynd mig fryd og glæde, lad de knogler, du 

knuste, juble! 

Vend dit ansigt bort fra mine synder og udslet al min 

skyld! 

Skab et rent hjerte i mig, Gud, giv mig på ny en fast 

ånd! 

Kast mig ikke bort fra dig, og tag ikke din hellige ånd 

fra mig! 

Lad mig atter frydes over din frelse, styrk mig med en 

villig ånd! 

(Stilhed til bøn) 



Bøn fra Salme 90 

Herre, du har været vor bolig i slægt efter slægt. Før 

bjergene fødtes, før jorden og verden blev til, fra 

evighed til evighed er du Gud.  

Du lader mennesket vende tilbage til støvet, du 

siger: »Vend tilbage, I mennesker!« Tusind år er i 

dine øjne som dagen i går, der er forbi, som en 

nattevagt. Du skyller dem bort, de sover ind, de er 

som græsset, der gror om morgenen; om 

morgenen blomstrer det og gror, om aftenen er det 

vissent og tørt.  

Vi går til i din vrede, vi forfærdes ved din harme. Du 

har stillet vore synder for dine øjne, vore skjulte 

overtrædelser i dit ansigts lys.  

Alle vore dage svinder hen i din vrede, vi henlever 

vore år under suk.  

fortsættes 



salme 90

Vore leveår kan være halvfjerds, eller firs, hvis 

kræfterne slår til, men al deres stolthed er 

elendighed og ulykke; hastigt går det, så flyver vi 

bort.  

Hvem kender styrken i din vrede og i din harme, så 

han kan frygte dig?  

Lær os at holde tal på vore dage, så vi får visdom i 

hjertet.  

Vend tilbage, Herre! Hvor længe bliver du borte? Vis 

medlidenhed med dine tjenere! Mæt os om 

morgenen med din godhed, så vi kan juble og 

glæde os hele vort liv.  

(Stilhed til bøn) 



Bøn fra Salme 107 

Tak Herren, for han er god, hans trofasthed varer til 

evig tid.  

Det skal Herrens løskøbte sige, dem, som han 

løskøbte fra fjendens magt og samlede fra landene, 

fra øst og vest, fra nord og syd.  

De flakkede om i ørkenen og ødemarken, de fandt 

ikke vej til en by, hvor de kunne bo;  

de sultede og tørstede, deres liv var ved at ebbe ud.  

Da råbte de til Herren i deres nød, og han reddede 

dem ud af deres trængsler.  

Han førte dem ad den rette vej, så de kom til en by, 

hvor de kunne bo.  

De skal takke Herren for hans trofasthed og for hans 

undere mod mennesker, for han gav den tørstige at 

drikke og mættede den sultne med gode gaver.  

(Stilhed til bøn) 





Bøn fra Salme 130 

Fra det dybe råber jeg til dig, Herre. 

Herre, hør mit råb, 

lad dine ører lytte 

til min tryglen! 

Hvis du, Herre, vogtede på skyld, 

hvem kunne da bestå, Herre? 

Men hos dig er der tilgivelse, 

for at man skal frygte dig. 

Jeg håber på Herren, 

min sjæl håber; 

jeg venter på hans ord, 

min sjæl venter på Herren 

mere end vægterne på morgen. 

(Stilhed til bøn) 





Nadver 
[Hvis forældrene skønner det meningsfyldt, må børn gerne være 
med ved bordet. Børn kan få brødet og vinen hvis forældrene 
indikerer det. Vi gør opmærksom på, at brødet og vinen hører 
sammen, og at vinen er med en del alkohol. 
Efter forældrenes udtrykkelige ønske, kan børnene - i stedet for at 
modtage brødet og vinen - velsignes med ordene: "Herren velsigne 
dig og bevare dig!", evt. med håndspålæggelse.] 

Vi skal nu fejre nadver, og alle som ønsker at tro på 

Jesus og som er døbt i hans navn, er indbudt til at 

deltage. I nadveren modtager vi gennem brødet 

og vinen vor Herre og frelser Jesu Kristi legeme og 

blod, og vi får lov til at have fællesskab med ham 

som menighed og som hans børn. 

Derfor vil vi bede: 

Levende Herre og frelser, Jesus Kristus, du, som selv 

er til stede iblandt os med al din kærlighed: Tak at 

du indbyder os til dit måltid! 

Styrk os i troen på dig, og gør os faste i håbet om 

det evige liv! Lad dette måltid styrke vores tillid til 

din nåde, så den samme nåde kommer til at bære 

vort fællesskab.   Amen! 



nadver

    ”Lad os rejse os!” 

[Brødet holdes frem] 

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 dette og spis det. Det er 

mit legeme, som gives for jer. Gør det til 

påmindelse om mig. 

[Vinen holdes frem] 

På samme måde tog han også bægeret efter 

aftensmåltidet, takkede, gav dem den og sagde: 

Drik alle heraf. Dette bæger er den nye pagt ved mit 

blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. 

Gør dette så ofte som I drikker den, til påmindelse 

om mig. 



[Menigheden indbydes til bordet] 

“Dette er Jesu Kristi legeme!” 

“Dette er Jesu Kristi blod!” 

Efter hvert bord afsluttes med et skriftord efterfulgt af 

ordene:  

“Gå med fred, og tjen Herren med glæde.” 

Efter sidste hold siges til hele menigheden: 

Den korsfæstede og opstandne frelser, vor Herre 

Jesus Kristus, som nu har givet os sit hellige 

legeme og blod, hvormed han har betalt for alle 

vores synder; han styrke og bevare os derved i den 

sande tro til det evige liv. 

Hans fred være med os alle! 

Amen. 





Udgangsbøn 

Almægtige og evige Gud. 

Tak for fællesskabet omkring dit ord og omkring 

nadverbordet. 

Lad mig vokse i dig ved alt det, du har givet mig. 

Herre, jeg takker dig af hele mit hjerte, fordi du lader 

mig gå herfra som et frit menneske, med mine 

synders forladelse og din velsignelse. 

Vi beder dig: Bliv også hos os med din fred, og giv 

os modet og viljen til at leve, sådan som du har 

lært os at leve - dér hvor du har sat os. 

Amen! 

Og så takker vi dig, at du udtrykkeligt siger til os, at vi skal bære 
hinanden frem for dig. Derfor kommer vi frimodigt til dig for at 
lægge  . . . . . . . . . . frem, og vi beder . . . . . . .



Velsignelsen 

Aronitisk 

Herren velsigne dig og bevare dig 

Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig 

nådig 

Herren løfte sit åsyn mod dig og give dig fred. 

Amen!  [ledsages af korsets tegn mod menigheden] 

(4.Mos 6,22-26) 

Apostolsk 

Herren Jesu Kristi nåde 

og Guds kærlighed  

og Helligåndens fællesskab  

være med os alle! 

Amen! 

(2.Kor 13,13) 





sendelses-ord

Som en far er 

barmhjertig mod sine 

børn, er Herren 

barmhjertig mod dem, 

der frygter ham. 

Salm. 103,13 

»Min nåde er dig nok, 

for min magt udøves i 

magtesløshed.«  

2. Kor. 12,9 

Dog, den grundvold, 

Gud har lagt, ligger fast, 

og den har et segl med 

denne indskrift: »Herren 

kender dem, der hører 

ham til … 

2. Tim. 2,19 

Herrens øjne hviler på 

dem, der frygter ham, 

og som venter på hans 

godhed… 

Sl. 33,18 

Overgiv din vej til 

Herren, stol på ham, så 

griber han ind; 

Sl. 37,5 

Herrens arm er ikke for 

kort til at frelse, hans 

ører ikke for døve til at 

høre. 

Es. 59,1 



sendelses-ord

Søg først Guds rige og 

hans retfærdighed, så 

skal alt det andet gives 

jer i tilgift. 

Joh 1,12 

Så er der da nu ingen 

fordømmelse for dem, 

som er i Kristus Jesus. 

Rom. 8,1 

..kast al jeres bekymring 

på ham, for han har 

omsorg for jer. 

1. Pet. 5,7 

Dette siger Herren: Kald 

på mig, så vil jeg svare 

dig og fortælle dig om 

store og ufattelige ting, 

som du ikke kender  

Jer 33,3 

Jesus siger: Når jeg er 

gået bort og har gjort 

en plads rede til jer, 

kommer jeg igen og 

tager jer til mig, for at 

også I skal være, hvor 

jeg er  

Joh 14,3 



sendelses-ord

Jesus siger: Enhver, som 

lever og tror på mig, 

skal aldrig i evighed dø. 

Joh 11,26 

Jesus siger: Frygt ikke, 

du lille hjord, for jeres 

far har besluttet at give 

jer Riget 

Luk 12,37 

Jesus siger: En discipel 

står ikke over sin 

mester; men enhver der 

er udlært, skal være 

som sin mester  

Luk 6,35 

Jesus siger: Den, der 

spiser mit kød og 

drikker mit blod, har 

evigt liv, og jeg skal 

oprejse ham på den 

yderste dag  

Joh 7,54 

Jesus siger: Hvis I bliver 

i mit Ord, er i sandelig 

mine disciple, og I skal 

lære sandheden at 

kende, og sandheden 

skal gøre jer frie  

Joh 8,31 

Jesus siger: Min mor og 

mine brødre, det er 

dem, der hører Guds 

ord og handler efter det  

Luk 8,21 



sendelses-ord

Jesus siger: Hvis nogen 

vil følge efter mig, skal 

han fornægte sig selv 

og daglig tage sit kors 

op og følge mig  

Luk 8,23 

Jesus siger: Salige er de 

øjne som ser det I ser. 

For jeg siger Jer: 

Mange profeter og 

konger har ønsket at se 

det I ser, og fik det ikke 

at se, og at høre det I 

hører, og fik det ikke at 

høre  

Luk 10,23 

Jesus siger: Tyven 

kommer kun for at 

stjæle og slagte og 

ødelægge. Jeg er 

kommet, for at I skal 

have liv og have i 

overflod.  

Joh 10,10 

Johannes siger: Men 

alle dem, der tog imod 

ham, gav han ret til at 

blive Guds børn, dem, 

der tror på hans navn;  

Joh 1,12-13 

Herren har sagt: Jeg 

lader dig ikke i stikken 

og svigter dig ikke.  

Heb 13,5 



sendelses-ord

Jesus siger: Den, der 

holder fast ved mit ord, 

skal aldrig i evighed se 

døden.  

Joh 8,51 

Jesus siger: I skal 

vandre mens I har lyset, 

for at mørket ikke skal 

gribe jer.  

Joh 12,35 

Jesus siger: Ligesom 
min fader har 
overdraget mig Riget, 
overdrager jeg det til 
jer, for at I skal spise og 
drikke ved mit bord i 
mit rige. 

Luk 22,29-30a 

Jesus siger: Den, der 

har mine bud og holder 

dem, han er den, der 

elsker mig; og den, der 

elsker mig, skal elskes af 

min far.  

Joh 14,21 

Jesus siger: Gå ud og 

prædik: Himmeriget er 

kommet nær!  

Mat 10,27 

Jesus siger: I skal græde 

og klage, men verden 

skal glæde sig. I skal 

sørge, men jeres sorg 

skal blive til glæde.  

Joh 16:20 



sendelses-ord

Guds ord siger: Og du, 

mit barn, vær stærk ved 

nåden i Kristus Jesus.  

2Tim 2,1 

Øv dig i gudsfrygt; for 

legemlig øvelse nytter 

kun lidt, men 

gudsfrygten er nyttig til 

alt - og har i sig løfte 

både for dette liv, og for 

det, som kommer  

1Tim 4,8 

Den grundvold Gud har 

lagt, ligger fast, og den 

har et segl med denne 

indskrift: ”Herren 

kender dem, der hører 

ham til!”  

2Tim 2,19 

Jesus siger: Ligesom 

den levende Fader har 

udsendt mig, og jeg 

lever i kraft af Faderen, 

sådan skal også den, 

der spiser mig, leve i 

kraft af mig.   

Joh 6:57 

Jesus siger: Det brød, 

som er kommet ned fra 

himlen, er ikke sådan 

som det, fædrene 

spiste; de døde, - men 

den, der spiser dette 

brød, skal leve til evig 

tid.«   

Joh 6:58. 



sendelses-ord

Nær ikke rædsel, og lad 

dig ikke skræmme, for 

Herren din Gud er med 

dig overalt, hvor du 

går.«  

Josva 1,9 

Det er Herren, der styrer 

en mands gang, han 

styrker ham og glæder 

sig over hans færd. Når 

han snubler, falder han 

ikke omkuld, for Herren 

støtter ham.   

Sl 37,23-24 

Skriften siger: Ingen, 

som tror på ham, skal 

blive til skamme.  

Rom 10,11 

Den mand, der frygter 

Herren,   ham belærer 

han om den vej, han 

skal vælge.  

Sl 25,12. 

Men Herren venter på 

at vise jer nåde; han vil 

rejse sig for at forbarme 

sig over jer  

Es 30:18 





Ord til brug i gudstjenesten 

Måtte fredens Gud, der førte fårenes store hyrde, vor 

Herre Jesus, op fra de døde med en evig pagts 

blod, sætte jer i stand til alt godt,  

så I gør hans vilje, idet han selv udvirker i os, hvad 

der er ham velbehageligt ved Jesus Kristus.  

Ham tilhører æren i evighedernes evigheder!  

Amen.        

Heb 13:20–21 

Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at 

gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller 

forstår,  

ham være ære i kirken og i Kristus Jesus - i alle 

slægtled - i evighedernes evighed!  

Amen.        

Efs 3:20–21 

Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed. 

          Joh 17:17 



Tekstlæsning 
Oplæseren indleder med “Lad os rejse os for Guds Ord 

og lytte til ordene fra .....” 

Teksten læses. 

Læsningen afsluttes med “Amen” 





Allehelgen 

Det er i dag Allehelgens søndag. Og nu vil jeg bede 

jer om at rejse jer. 

  

I det år, som er gået siden sidste Allehelgens søndag, 

er der et medlem af Skive Bykirke, som ikke mere 

er iblandt os, men er blevet kaldt hjem til Herren, til 

sabbatshvilen. 

  

N.N. døde den  dd.mm.åå. N.N. blev x år gammel. 

Han/hun blev begravet ved den og den kirke. 

  

Æret være hans/hendes minde. 

[Nogle øjeblikke stående] 

 Tak! 





Trosbekendelsen - den nikænske 

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. 

fortsættes 



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! 



Forbønshandling 

1. Velkomst og kort introduktion. 

2. Sang: “Dristigt nu mit bange hjerte” 

3. Kort bøn 

4. Skriftlæsning, så mange som ønsker at være med. 

5. Salvning med olie. Den syge salves på panden. 

6. ”På Guds ord og løfter salver jeg dig i Faderens 

og Sønnens og Helligåndens navn.” 

7. Under håndspålæggelse bedes der for den syge. 

8. Fællesbøn, så mange som vil være med. 

9. Velsignelse under håndspålæggelse. 

10. Sang 





Revisions-oversigt 

aug 18:   Nye tekster godkendt af Dan og ML. 

sep 18:   Nye sidenumre pr afsnit.      Sendelsesord, 

trosbekendelsen, allehelgen,  

  forbønshandling, tekstlæsningsordning 

plus nogle skriftord til menigheden. 

okt 18:  Udgangsbønnen opdelt, så det er let at 

springe forbøn over, hvis ikke der er noget 

særligt.  

23.okt 18: Layout ændret til færre sider, 2-sidet print 

hvor muligt, ændret overskrifter, fjernet 

sidenumre, rettet stavefejl og andre K1’er. 

4.mar 20: Tilføjet alternativ indgangsbøn, rettet               

  teksten i mulighed 1 omkring Guds Ånd.                  

 Tilføjet vejledning omkring børn ved 

nadverbordet. 
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