Beskrivelsen af centrale ritualer i Projekt:KIRKE
Dåb – Projekt:KIRKE praktiserer troende dåb (baptistisk dåbssyn), hvor dåb følger en personlig tro.
Dåb i Projekt:KIRKE er en praktisk og symbolsk handling, hvorved du bekræfter din tro på Jesus.
Dåb er ikke forudsætningen for at blive medlem i Projekt:KIRKE.
Konfirmation – I Projekt:KIRKE er konfirmationen en bekræftelse af den enkelte konfirmands
personlige tro på Jesus og den kristne lære jf. den Apostolske trosbekendelse. Konfirmanderne
gennemgår et undervisningsforløb før deres konfirmation.
Begravelse - Medlemmer eller andre, som måtte ønske det, kan blive begravet fra Projekt:KIRKE.
Begravelser foretages almindeligvis af kirkens præster enten ud fra kirken eller kirkegårdens kapel.
Ritualerne er i store træk de samme som i Folkekirken.
Nadver – I nadveren deler vi brød og vin (alkoholfrit så alle kan være med) og mindes Jesu lidelse,
død og opstandelse og betydningen for vores liv i dag. Nadveren er åben for alle, som ønsker at
deltage.
Medlemskab - Personer, der anerkender kirkens vision, formål og værdier, og som har
gennemgået Projekt:KIRKEs medlemskursus, kan optages som medlemmer i kirken.
Bryllup – Den kirkelige vielse foretages af en præst i nærværelse af mindst to vidner. Som
anerkendt trossamfund, har Projekt:KIRKE ret til at foretage vielser med juridisk gyldighed. Selve
vielsesritualet er det samme som i Folkekirken, men den øvrige del af højtideligheden kan variere
mere eller mindre. Nedenstående er et eksempel på bryllupsliturgi – denne kan følges eller være
til inspiration for anden.
Projekt:KIRKE’s vielsesritual
Præsten siger:
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 tilskikke 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 tilskikke jer, som en ægtehustru bør leve med sin ægtemand, indtil døden skiller jer
ad? - Ja!
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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 derpå, så forkynder jeg jer at være
ægtefolk både for Gud og mennesker.
Her kan brud og brudgom eventuelt give hinanden vielsesringe. Evt. med et ritual herfor.
Her efter forbøn for brudeparret.
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