Beskrivelse af ritualer – København Vineyard
Indledning
København Vineyard er en frikirke, der praktiserer de mest almindelige kristne ritualer. Disse inkluderer:
• Gudstjenester
• Vielser
• Dåb
• Nadver
• Barnevelsignelse

Gudstjenester
København Vineyard afholder 2 gudstjenester hver søndag kl. 10.30 og kl. 19.00.
Gudstjenesterne indeholder følgende faste elementer:
• Musik (lovsang) med moderne instrumenter som trommer, bas, guitar, keyboard etc.
• Fælles bøn
• Personlige vidnesbyrd om tro og liv
• Informationer om kirkens liv
• Kaffepause
• Tale ud fra bibelske temaer
• Nadver
• Forbøn (personlig bøn for dem, som ønsker det)
Ved udvalgte gudstjenester foretages også dåb og barnevelsignelser.

Vielser
København Vineyard benytter Folkekirkens vielsesritual.

Dåb
Vi praktiserer i København Vineyard voksendåb også kaldet troendes dåb.
Vi døber derfor kun personer, som selv ytrer ønske om at blive døbt som tegn på deres personlige tro.
Dåben foregår ved fuld neddykkelse i bassin opstillet på gudstjenesten.
Selve dåbsritualet forløber på følgende måde:
Præsten: ”[Navn], tror du på Jesus Kristus som din herre og frelser?”
Den døbte: ”Ja!”
Præsten: ”På din egen bekendelse døber jeg i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn!”
Hvorefter den døbte bliver neddykket i bassinet og op igen.

Nadver
I København Vineyard deler vi nadver ved hver aftengudstjeneste og hver anden formiddagsgudstjeneste.
Frivillige tager del i uddelingen og står foran scenen og holder hhv. nadver vin/saft og nadverbrød på bakker.
En nadvertekst fra Bibelen læses op. Typisk fra 1. Korintherbrev kapitel 11.
Herefter beder præsten en bøn og gudstjenestens deltagere inviteres til at komme frem til nadver.
Nadveren indtages stående og de frivillige uddeler brød og vin og siger til hver deltager hhv. at ”det er Jesu Kristi
Legeme – brudt for dig” (brødet) og ”det er Jesu Kristi blod – udgydt for dig” (vinen/saften).

Barnevelsignelse
Da vi ikke praktiserer barnedåb i København Vineyard, praktiserer vi som alternativ ”barnevelsignelse”.
Forældre og børn kommer frem og deler evt. vidnesbyrd om deres tro på Gud.

Herefter tager præsten barnet i favnen og beder sammen med forældre og evt. venner/familie en bøn om
velsignelse for barnet og familien.
Til slut lyser præsten velsignelsen over barnet:
Præsten: ”[Navn] Herren velsigne dig og bevare dig, Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig,
Herren løfte sin ansigt mod dig og give dig fred.”
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