GUDSTJENESTE-VEJLEDNING
En * betyder at alle står op.
Klokkeringning
Præludium
Indgangsbøn
Herre, vi er kommet her for at møde din kærlighed og sandhed. Send os din Helligånd, og gør os
åbne for, hvad du vil give os.
Lad ordet slå rod i vore hjerter, så du lever i os,
og vi bliver ét i dig og tjener dig i alle ting.
1. salme
P: Herren være med jer!
M: OG HERREN VÆRE MED DIG!
P: Velkomst
Bøn
M: AMEN
P: Tekstlæsning*
2. salme
(Dåb - se nedenfor)
P: Tekstlæsning*
M: Trosbekendelsen*
3. salme
P: Dette hellige evangelium ...*
M: GUD VÆRE LOVET FOR SIT
GLÆDELIGE BUDSKAB
P: Tekstlæsning*
Prædiken
Kirkebøn
Den apostolske velsignelse*
4. salme
(Nadver - se nedenfor)
P: Bøn
M: AMEN
P: Velsignelsen*
M: AMEN. AMEN. AMEN.
5. salme
Bekendtgørelser
Udgangsbøn
Herre, vi takker dig, fordi vi må gå herfra med
din fred, frie i din nåde og bundet i kærlighed til
dig og vor næste. Bliv hos os med din velsignelse, og giv os styrke til at leve efter din vilje
Postludium
Vi bliver siddende under postludiet undtagen når
der er procession.

Nadverritualet
P: Opløft jeres hjerter til Herren…
…...synge din herligheds lovsang:
M: Hellig, hellig, hellig er Herren,
Gud den Almægtige.
Himlen og jorden er fuld af
din herlighed.
Hosianna i det højeste!
P: Velsignet være han, som kommer,
i Herrens navn!
M: Hosianna i det højeste!
P: Nadverbønnen
M: AMEN
M: Fadervor
P: Indstiftelsesordene*
M: synger nr. 439 v. 1
Altergæsterne begynder at gå op og
knæler ved alterbordet.
Efter afskedsordene synges et enkelt
vers
Dåbsritualet
Dåbsfølget går hen til døbefonten
Lovprisning og bøn
Skriftlæsning*
Korstegnelse
Trosbekendelse
Dåbshandling
Fadervor, bedes af præst og menighed
Menigheden sætter sig
Faddertiltale
Salme nr. 674, vers 2+7
Fotografering ved dåb
Vi beder om, at det kun sker under indgang og udgang. Man er velkommen til at
gå ind i kirken igen efter gudstjenesten og
fotografere.
Menighedsrådet

