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Gudstjenesten i Ellebæk og Måbjerg Kirker
v. Martin Boje Christensen
I INDLEDNING
KLOKKERINGNING
PRÆLUDIUM
INDGANGSBØN
INDGANGSSALME
(Synges som vekselsang)
P: Herre Gud Fader i himlen!
M: Forbarm dig over os!
P: Herre Jesus, vor frelsermand!
M: Forbarm dig over os!
P: Herre Helligånd, vort lys og vor trøst!
M: Forbarm dig over os.
P: Ære være Gud i det højeste! og fred på jorden, i mennesker velbehag!
M: O Jesus Krist,
Guds Søn, Guds lam
som vil os himmerig give
du tog vor skyld og bar vor skam
vor sjæl at holde i live
for os du døde og opstod
du købte os med dit dyre blod
vor salighed est du alene!
HILSEN
P: Herren være med jer!
M: Og Herren være med dig!
P: Lad os alle bede!
INDLEDNINGSKOLLEKT
M: Amen.

II ORDET
LÆSNING (GT OG epistel) (m står op)
TROSBEKENDELSE (når der ikke er dåb)
DÅBSSALME
DÅB (efter dåbsritualet, kort tilspørgsel, trosbek. i kor)
SALME før prædikenen
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På PRÆDIKESTOLEN:
"Dette hellige evangelium skriver evangelisten..."
M rejser sig og synger:
"Gud være lovet for sit glædelige budskab"
LÆSNING (evangelieteksten)
PRÆDIKEN
apostolsk velsignelse:
SALME efter prædikenen
III NADVER
KIRKEBØN
P: Opløft jeres hjerter til Herren, lad os prise hans navn!
Vi takker og lover dig, Gud Fader almægtige, ved Jesus Kristus, vor Herre. Du skabte himlen og hele dens
hær, jorden og alt, som er derpå.
Liv og ånde giver du os, mætter os daglig af din fylde.
Derfor vil vi med hele din menighed på jorden og i himlen, i kor med alle engle, synge din herligheds
lovsang:
M (synges) :
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: Lovet være du, Hellige Gud og Fader, fordi du friede os ud af mørkets magt og førte os over i din elskede
Søns rige. Vi ihukommer med taksigelse hans bitre lidelse og død, hans sejrrige opstandelse og himmelfart
og forventer hans komme i herlighed. Vi beder dig: Send din Helligånd over os og dette måltid. Giv os i tro
at modtage vor Herre Jesu Kristi legeme og blod og derved få del i hans fuldbragte offer til syndernes
forladelse og evigt liv. Lad os ved hans kærlighed vokse i enheden med alle troende og samles med din
menighed, når du fuldender den i dit rige.
M:(synges) Amen
P: FADERVOR M:(synges) Amen
Menigheden rejser sig.
P: INDSTIFTELSESORDENE
Vor Herre Jesus Kristus, i den nat, da han blev forrådt, tog brødet, takkede og brød det, gav sine disciple
det og sagde: “Tag dette og spis det; det er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til min ihukommelse!”
Ligeså tog han også kalken efter aftensmåltidet, takkede, gav dem den og sagde: Drik alle heraf; denne kalk
er den nye pagt i mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette, så ofte som I drikker
den, til min ihukommelse!”
M:
O, du Guds lam!
med korsets skam,
du bar al verdens synder,
derfra al trøst begynder;
miskundelig
forbarm du dig!
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M bliver stående indtil: "O, du Guds lam" er sunget og går derefter op til alteret, mens
nadversalmen synges.
NADVERMÅLTID - NADVERSALME (synges under uddelingen)
Efter sidste bortsendelsesord synges sidste vers af nadversalmen.

IV AFSLUTNING
P: SLUTNINGSKOLLEKT
M: Amen
P:Herren være med jer! (menigheden rejser sig)
M:Og Herren være med dig!
P: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!
M:Amen, amen, amen. (synges)
UDGANGSSALME
kordegn: MEDDELELSER (NB) samt
UDGANGSBØN
POSTLUDIUM.
(M bliver siddende til postludium er slut)

