Vejledende gudstjenesteliturgi
1. Indledning
Velkomst, dagens prædiketekst og -tema
Indledningssalme
Bøn
2. Tilbedelse og lovsang
2-4 lovsange (salmer og/eller lovsangs- eller tilbedelseskor)
3. Ordet
Læsning af dagens tekster (2 tekster valgt af prædikanten)
Salme – søndagsskolen går ud
Prædiken (20-30 min.)
Evt. lovprisning (“Lov og tak og evig ære ...”)
Evt. Den apostolske velsignelse (lyses af prædikanten)
Salme
4. Vidnesbyrd og menighedsbøn
Trosbekendelsen (fremsiges af menigheden i kor)
Frie vidnesbyrd
Menighedsbøn afsluttende med Fadervor
5. Nadver
Evt. salme – søndagsskolen kommer ind
Nadverformaning
Lovprisning (“Opløft jeres hjerter ...”)
Evt. kor
Nadverbøn
Indstiftelsesord
Salme: “O, du Guds lam“, v.1
Uddeling med bortsendelsesord
6. Afslutning
Salme
Den aronitiske velsignelse
Bekendtgørelser
1

Nadver:
Indledning/nadverformaning
1) Vi vil nu fejre nadveren med hinanden. Alle, som er døbt, og som
ønsker at tilhøre Herren Jesus Kristus, er velkommen til at være
med.
Forkyndelse (kan undlades eller omformuleres)
Da Jesus gav sit legeme og blod hen i døden for vore synder, vandt
han Guds tilgivelse til os. Når han nu giver sit legeme og blod til os
i sit måltid, deler han Guds tilgivelse ud til os. Når vi i tro på Jesus
spiser og drikker, modtager vi her Guds tilgivelse. Og fordi vi alle
spiser af det ene brød og drikker af det samme bæger, er vi ét
legeme og har fællesskab med hinanden.
eller:
2) Vi skal nu fejre nadver. I nadveren kommer Jesus Kristus til os
konkret og håndgribeligt i skikkelse af brød og vin. Derfor er
nadveren også er helt særligt fællesskabsmåltid for Guds folk, den
kristne menighed.
Her indbydes enhver, som ønsker at tilhøre Jesus Kristus, og som
derfor i tro klynger sig til Jesu ord, når han om sit legeme og blod
siger: ”gives for jer” og ”udgydes for jer til syndernes forladelse.”
Velkommen til Herrens bord.
(bør jævnligt medtages)

Det kan være, at der er nogen, som ikke kan genkende sig selv i
disse ord. Så er I velkommen til at blive siddende. Vi ønsker ikke
der skal være noget pres for at deltage i nadveren bare fordi de
fleste andre gør det.
Det kan også være, at du ved med dig selv, at du ikke ønsker, at
have Jesus som Herre i dit liv, og derfor i praksis har indrettet dit
liv som ikke er i overensstemmelse med Guds ord. Det valg
respekterer vi, men vi beder dig samtidig ikke at deltage i
nadverfejringen.
Lovprisning
Opløft jeres hjerter til Herren! Lad os prise hans navn.
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Hellig, hellig, hellig er Herren,
Gud den almægtige, han, som var, og som er, og som kommer.
Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hosianna i det højeste.
Sang (kan udelades eller erstattes af et andet vers med fokus på tilbedelse)
FS3 26 ”Du er hellig, du er hel”

Bøn
Lad os bede!
Opstandne Herre og frelser, du, som selv er til stede iblandt os med al din
kærlighed!
Tak, fordi du indbyder os til dette måltid og giver os dig selv.
Hjælp os at modtage dit legeme og blod til påmindelse om dig og din død
på korset for os.
Rens os fra synd og styrk os i troen på syndernes forladelse.
Gør os faste i håbet om det evige liv; giv os at vokse i kærlighed til
hinanden, for at vi med alle dine troende må blive ét i dig, ligesom du er ét
med Faderen!
Amen.
(Indledningsbønnen ”Opstandne Herre og frelser” kan evt.
erstattes af følgende – f.eks. skærtorsdag:)
Kære Kristi venner!
Vor Herre Jesus Kristus har selv sagt: ”Jeg er livets brød. Den, som
kommer til mig, skal ikke hungre; og den, som tror på mig, skal
aldrig tørste”. I sin hellige nadver skænker den korsfæstede og
opstandne frelser os sig selv, så at hver den, som hungrer og tørster
efter retfærdighed, dér kan finde mad og drikke til evigt liv.
Så følg i lydig tro hans indbydelse, når han siger: ”Tag dette og spis
det; drik alle deraf; gør dette til min ihukommelse!” Da vil han
forene jer med sig selv, så at I under vandringen her på jorden
stadig må huske ham og engang samles med ham i hans rige.
Derfor vil nu vi af hjertet bede: efterfulgt af Fadervor)

Jesu indstiftelsesord
(menigheden rejser sig:)
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For jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer, at Herren Jesus i
den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede, brød det og sagde: “Dette
er mit legeme, som gives for jer; gør dette til ihukommelse af mig!”
Ligeså tog han også bægeret efter måltidet og sagde: “Dette bæger er den
nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse; gør
dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig!”
For hver gang I spiser dette brød og drikker bægeret, forkynder I Herrens
død, indtil han kommer.
Sang
SoS 207 v.1 ”O, du Guds lam”
Uddeling:
Dette er Jesu Kristi legeme!
Dette er Jesu Kristi blod!
Til mindre børn med håndspålæggelse:
Herren velsigne og bevare dig til det evige liv. Amen.
Bortsendelsesord:
Gå i Herrens fred!
Eller:
Gå i fred og tjen Herren med glæde!
Efter sidste hold:
Den korsfæstede og opstandne frelser, vor Herre Jesus Kristus, som nu har
givet jer sit hellige legeme og blod, hvormed han har betalt fuld
godtgørelse for alle jeres synder, han styrke og opholde jer derved i en sand
tro til det evige liv!
Fred være med jer! Amen.
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Dåb:
Dåbsfølget kommer frem.
Vi skal nu døbe [Navn] og dermed give [ham/hende] den største gave,
noget menneske kan få. I dåben bærer I jeres barn ind i Guds menighed på
jord. Men dåben er meget mere end det. I sin lille katekismus spørger
Martin Luther: Hvad gavner dåben? Og han svarer: "Den virker syndernes
forladelse, genløser fra døden og Djævelen og giver alle dem, som tror det,
den evige salighed, således som Guds ord og løfte lyder." Og løftet lyder, at
den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst! Det er den virkelighed, vi i
dag får lov at bære [navn] ind i.
Vi vil sammen bekende vores kristne tro. Den tro, som [navn]
skal døbes til:
Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himmelens 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!
Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, som i sin store
barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse
fra de døde.
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Lad os alle bede!
Vi takker dig, himmelske Fader,
fordi du ved din enbårne Søn har givet os den hellige dåb,
hvori du gør os til dine børn og skænker os Helligånden
med syndernes forladelse og det evige liv.
Vi beder dig:
Tag i nåde mod dette barn, som vi bærer frem for dit ansigt. Indlem
[ham/hende] i din troende menighed og bevar [ham/hende] i dit samfund
både her og hisset!
Amen.
Således taler vor Herre Jesus Kristus:
”Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle
folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og
Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet
jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.”
Og om børnene siger han:
”Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige
er deres. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke modtager Guds rige ligesom
et lille barn, kommer slet ikke ind i det.” Og han tog dem i favn og lagde
hænderne på dem og velsignede dem.
Så vil vi nu hjælpe dette barn til hans velsignelse ved at døbe det i Faderens
og Sønnens og Helligåndens navn.
Barnet bæres hen til døbefonten. Der tegnes derefter med hånden et kors
for ansigtet og brystet af den, der skal døbes:
Modtag det hellige korses tegn både for dit ansigt og for dit bryst
til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre
den korsfæstede Herre Jesus Kristus.
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Hvad er barnets navn? – [Fulde navn]
[Fulde navn] - forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans
væsen?
- Ja!
Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber; på Jesus
Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, og på Helligånden, sådan som vores
kristne tro lyder, og som vi i fællesskab har bekendt det?
- Ja!
Vil du døbes på denne tro?
- Ja!
Der øses vand tre gange på hovedet af den, der skal døbes, og siges:
[Fulde navn] - Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.
Amen.
Med håndspålæggelse:
Den almægtige Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, som nu har skænket dig
syndernes forladelse ved badet til genfødelse og fornyelse ved Helligånden,
han styrke dig med sin nåde til det evige liv!
Han bevare din udgang og indgang fra nu af og til evig tid! Amen.
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Med håndspålæggelse:
Lad os sammen bede:
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 og magten og æren i evighed!
Amen.
Fred være med dig!
Amen
Menigheden sætter sig.
I forældre og faddere til [navn] er nu vidner på, at [han/hun] er døbt i
Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Det er nu jeres opgave som
forældre at oplære jeres barn i den kristne tro og bede for [ham/hende], for
at [han/hun] må blive i Kristus, ligesom [han/hun] nu ved dåben er
indpodet i ham. Og sker det, at forældrene dør, før [navn] bliver voksen, da
skal I faddere, så vidt det står til jer, drage omsorg for, at [han/hun]
oplæres i den kristne tro.
Og for både forældre og faddere - og for hele menigheden - gælder, at vi nu
har et ansvar for [navn], som vi må hjælpe hinanden med at tage vare på.
Vi må sammen bede for [ham/hende] og i ord og handling vise
[ham/hende] vejen til Himmelen.
Fred være med jer!
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Følgende slutningskollekt kan evt. anvendes:
Lad os alle bede!
Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Vi takker dig af hjertens grund,
fordi du har ladet os komme til den nådefulde dåb,
hvori du skænkede os syndernes forladelse,
Helligånden og det evige liv
for din Søns, Jesu Kristi, skyld.
Vi beder dig:
Bevar os i troen,
så vi aldrig tvivler om denne din gave,
og styrk os ved din Helligånd
til at stride mod synden og blive i vor dåbs nåde,
indtil vi bliver til evig tid salige,
ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre,
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,
én sand Gud fra evighed og til evighed.
Menigheden:
Amen.
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Konfirmation
(I menighedsbønnen efter konfirmationshandlingen kan der evt. bedes specielt for
konfirmanden(rne) og for det liv, der ligger foran.)

Salme
•

Trosbekendelsen (sammen med menigheden)

•

Kort tale til konfirmanden(rne)

(konfirmanden(rne) står op)
(Konfirmandens forældre og evt. nærmeste pårørende rejser sig)

[navn], du har sammen med menigheden bekendt den kristne tro. Jeg
spørger dig da:
Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen?
Ja!
Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber; på Jesus
Kristus, hans enbårne søn, vor Herre; og på Helligånden, sådan som vores
kristne tro lyder?
Ja!
Er det dit ønske, at Gud må bevare dig i denne tro?
Ja!
Så modtag da Guds velsignelse dertil.
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(Konfirmanden knæler)

Den almægtige og evige Gud, vor Herre Jesu Kristi far, som i dåben har
skænket dig syndernes forladelse og givet dig plads i sit evige rige – han,
som på den måde har begyndt sin gode gerning i dig, han vil også fuldføre
den indtil Jesu Kristi dag.
Fred være med dig.
Amen!
(Konfirmanden rejser sig)

Det ord, jeg vil give dig med fra denne dag, står i ...
(konfirmationsord).
Efter at alle er konfirmeret:

Fadervor:
Lad os sammen bede:
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.
Håndtryk og tillykke
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Vielse
(Når det er velsignelse af et borgeligt ægteskab, der er indgået umiddelbart
forud for den kirkelige velsignelse, gælder følgende: Det med rødt fjernes,
og det med grønt sættes ind i stedet.)
Præludium med indgang
1. Salme
Indledning/hilsen:
Kære NN og NN. I er kommet her i dag for at indgå ægteskab/få velsignet
jeres ægteskab. Vi andre er kommet for at være vidner om dette og for at
glæde os sammen med jer.
Vi skal høre, når I giver løfterne til hinanden, og bede om Guds velsignelse
over jer og jeres hjem.
Nu vil jeg indledningsvis byde jer og alle, som er her, velkommen med
apostlens hilsen fra NT:
Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader
og Herren Jesus Kristus.
Bøn:
Lad os alle bede!
Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Vi takker dig for livet, du har givet os,
og for alle dem, der har vist os kærlighed,
fra vi var børn og indtil i dag.
Vi beder dig:
Giv os stadig, hvad vi behøver,
og forny daglig vor indbyrdes kærlighed ved Jesus Kristus, vor Herre, som
med dig lever og regerer i Helligånds enhed,
én sand Gud fra evighed og til evighed.
Amen.
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Intro
Ægteskabet er en af Guds gode gaver til os. At leve sammen som mand og
kvinde er at leve i tillid og kærlighed, dele glæder og sorger og trofast stå
ved hinandens side livet igennem.
Lad os videre (rejse os og) høre fra Guds ord.
Tekstlæsning:
Således står der skrevet:
Da Gud havde skabt himlen og jorden, havet, solen, månen og
stjernerne, planterne og dyrene sagde han: ”Lad os skabe
mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over
havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle
krybdyr, der kryber på jorden.” Og Gud skabte mennesket i sit
billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde
skabte han dem. Og Gud velsignede dem. (1 Mos 1,26-28a)
Og Jesus Kristus siger:
Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som
mand og kvinde og sagde: ”Derfor skal en mand forlade sin
far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét
kød”? Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud
altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille. (Matt 19,4-6)
Og apostlen Paulus skriver:
Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed,
er jeg et rungende malm og en klingende bjælde.
Og om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer al
kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er
jeg intet.
Og om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit legeme hen til at
brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet.
Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke,
kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind.
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Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke
nag.
Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden.
Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.
Kærligheden hører aldrig op. (1 Kor 13,1-8a)
2. Salme
Prædiken:
(Brudeparret træder frem foran alteret, eller de kan vente til efter talen)
Tilspørgsel og erklæring:
NN og NN - I er i dag kommet her for at få Guds velsignelse over jeres
ægteskab.
For Guds ansigt og i disse vidners nærvær spørger jeg dig NN (manden):
Vil du have NN, som står ved din side, 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 give jer,
som en ægtemand bør leve med sin ægtehustru, indtil døden
skiller jer ad? - Ja!
Ligeså spørger jeg dig NN (kvinden):
Vil du have NN, som står ved din side, 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 give jer, som en
ægtehustru bør leve med sin ægtemand, indtil døden skiller jer
ad? - Ja!
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,
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som er her til stede, og givet hinanden hånd på det,
så forkynder jeg jer at være ægtefolk både for Gud og
mennesker.
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 på det, så velsigne Gud jer til at
leve ret i jeres ægteskab!
Så velsigne Gud jer til at leve ret i jeres ægteskab!
(ringene flyttes)
Som kristne ægtefolk skal I vise al god troskab imod hinanden
både i medgang og modgang.
I jeres liv sammen skal I altid huske på Bibelens trøst og
opmuntring, når det hedder:
”Sig altid Gud Fader tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn.
Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres
ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak.
Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter
og tanker i Kristus Jesus.
Bær hinandens byrder; således opfylder I Kristi lov!
Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig
barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed.
Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har
noget at bebrejde den anden.
Som Herren tilgav jer, skal I også gøre.
Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er
fuldkommenhedens bånd.”
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Forbøn:
(Mens brudeparret knæler, beder præsten med håndspålæggelse:)
Lad os alle bede!
Kære himmelske Fader!
Du, som har indstiftet ægteskabet og velsignet denne kvinde og mand, vi
beder dig: Lad din velsignelse hvile over NN og NN, som her knæler for dit
ansigt.
Fyld dem med din kærlighed, og velsign deres hjem.
Se til dem i nåde, og styrk dem med din Ånd, så de i gode og dårlige dage
sætter sin lid til dig, holder trofast sammen og hjælper hinanden frem mod
det evige liv.
Hjælp dem at holde de løfter, de har givet hinanden, så deres ægteskab kan
fyldes af tillid, omsorg og glæde.
Giv dem evnen og viljen til at bygge deres hjem i fred, og velsigner du dem
med børn, så giv, at det må blive et sted, hvor de kan vokse op i tryghed, og
hvor familie og venner kan finde fællesskab.
Du, som er vejen, sandheden og livet, lad dem vandre i din sandhed.
Du, som tilgiver og læger alle sår, hjælp dem til at tilgive hinanden.
Du, som er kærlighedens kilde, giv dem og alle ægtefolk, at de må vokse
og modnes i kærlighed.
Lad os sammen bede (højt i kor):
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 og magten og æren i evighed!
Amen.
Fred være med jer!
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(evt. korsang el. lign.)
3. Salme (evt. lovsangsdel)
Afslutningsbøn:
Lad os bede:
Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Vi takker dig for ægteskabet,
og vi beder dig, at du vil bevare denne ordning og velsignelse urokket
iblandt os.
Giv alle kristne ægtefolk ved din Helligånd,
at de må hjælpe hinanden til at holde fast ved din frelsende nåde.
Gør dem glade i håbet, tålmodige i trængslen og udholdende i bønnen,
og styrk dem til at være levende lemmer i din menighed,
så de engang med den kan samles hos dig i dit rige,
hvor du med Søn og Helligånd lever og regerer,
én sand Gud fra evighed og til evighed.
Velsignelse:
Modtag Herrens velsignelse:
Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred!
4. Sang
Postludium med udgang
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Begravelse/bisættelse
I kirke/kapel:
•

Klokkeringning

•

Præludium

•

Salme

• Hilsen:
Nåde være med jer
og fred fra Gud, vor Fader,
og Herren Jesus Kristus.
• Kollekt (vendt mod liturgibordet):
Lad os alle bede!
Almægtige, evige Gud, himmelske Fader,
vi takker dig,
fordi du har elsket verden således, at du har givet din enbårne Søn, for at
enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.
Vi beder dig,
at du vil trøste og styrke os i al sorg og bevare os i en levende tro på din
enbårne Søn, så at vi engang med alle dine frelste må komme hjem til dig
og prise og love dig i evighed ved din elskede Søn, vor Herre Jesus Kristus.
Amen.
• Læsninger (fra alteret, vendt mod menigheden).
Lad os høre den hellige skrifts vidnesbyrd om Herrens omsorg og frelse:
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(f.eks:)
”Lovet være Herren dag efter dag,
Gud bærer os, han er vor frelse.
Gud er for os en Gud til frelse,
hos Gud Herren er der vej ud af døden.
(Sl 68,20-21)
”Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den
første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det ny
Jerusalem så jeg komme ned fra Gud, rede som en brud, der er smykket for
sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige:
Nu er Guds bolig hos menneskene,
han vil bo hos dem,
og de skal være hans folk,
og Gud vil selv være hos dem.
Han vil tørre hver tåre af deres øjne,
og døden skal ikke være mere,
ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere.
Thi det, der var før, er forsvundet.
Og han, der sidder på tronen, sagde: ´Se, jeg gør alting nyt!’”
(Åb 21,1-5).
•

Trosbekendelsen

•

Salme

•

Prædiken (fra prædikestol)

•

Kollekt:
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Lad os alle bede!
Herre, vor Gud, himmelske far.
Vi takker dig af hjertet,
fordi du har ladet os leve i denne salige tid, hvor vi kan høre dit hellige
evangelium, kende din guddommelige vilje, og se din Søn, Jesus Kristus.
Vi beder dig,
at du i din grundløse barmhjertighed, nådigt vil bevare dit ords salige lys
hos os og ved din Helligånd lede og styre vore hjerter, så vi aldrig
nogensinde viger derfra, men bliver fast derved, så vi hellere forlader alt
andet og endelig bliver salige deri,
ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i
Helligånds enhed,
én sand Gud fra evighed og til evighed.
Amen.
Velsignelsen
Vor Herre Jesu Kristi nåde
og Guds kærlighed
og Helligåndens fællesskab
være med os alle! Amen.
•

Salme

•

Postludium mens kisten bæres ud
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Ved graven:
Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader,
som i sin store barmhjertighed
har genfødt os til et levende håb
ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.
•

Jordpåkastelse - tre gange med ordene:

NN
Af jord er du kommet.
Til jord skal du blive.
Af jorden skal du igen opstå.
Lad os sammen bede!
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 og magten og æren i evighed! Amen.
Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred!
Amen (korstegn)
Salme
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