Ritualer – dåb – naver – barnevelsignelse – vielse - begravelse

Dåbsritual
”______ tror du på Jesus Kristus som din Herre og frelser?”
Dåbskandidaten svarer ”Ja”
”På din egen bekendelse, om din tro på Jesus, døber vi dig til Kristus i Faderens, Sønnens og Helligåndens
navn”
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Nadverritual
Lige siden kirken blev stiftet, har de kristne fejret nadveren. Den stammer fra Jesus selv. Hør her hvordan
Paulus beskriver det i 1. kor. 10:16-17
Når vi deltager i nadveren og drikker af det bæger med vin, som vi takker Gud for, så bliver vi knyttet
sammen med Kristi blod, som han ofrede for os. Og når vi spiser nadverbrødet, så bliver vi knyttet sammen
med Kristi legeme, som han ofrede for os. Fordi der kun er ét brød, udgør vi tilsammen ét legeme, selvom vi
er mange, for vi har alle spist af det samme brød.
Jesus er trofast og retfærdig, så Han tilgiver vores synd og renser os fra al uretfærdighed. Derfor er du
tilgivet, når du bekender dine synder.
Fader vor, du som er i himlene!
Helliget vorde 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 i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget magten og æren i evighed!
Amen
Den nat, da Herren Jesus blev forrådt, tog han et brød, takkede Gud, brækkede det over og sagde:
“Dette er mit legeme, som gives for jer. Spis det til minde om mig.”
Brødet deles
Efter måltidet tog han også vinbægeret og sagde:
“Dette bæger vin er mit blod, som besegler den nye pagt. Hver gang I drikker det, så gør det til minde om
mig.” Indtil Herren kommer, forkynder I derfor budskabet om hans død, hver gang I spiser af brødet og
drikker af bægeret.
Afslutning
Den korsfæstede og opstandne frelser,
Vor Herre Jesus Kristus,
som nu har givet os sit hellige legeme og blod,
hvormed han har gjort fyldest for alle vore synder,
han styrke og opholde os derved i en sand tro til det evige liv!
Gå med fred fra Herrens bord og tjen Ham med glæde!

Ritualer – dåb – naver – barnevelsignelse – vielse - begravelse

Barnevelsignelse
Barnevelsignelse er en handling, hvor forældrene i kirkens fællesskab takker for den gave
de har fået. Vi tror børnene hører Gud til, men vi vil gerne med barnevelsignelsen velsigne
barnet og deres forældre med det forbillede Jesus gav os, da han velsignede børnene. Vi
gør det med en bøn om at barnet må vokse op med en erfaring af Guds kærlighed og
opleve vores kirkefællesskabs omsorg og forbøn.
Jesus bruger barnet som et forbillede for os andre i vores forståelse af hvordan vi modtager
evangeliet, som vi læser her i:
Markus kap. 10:13-16, står der sådan her: ”Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han
skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde
til dem: 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.”
Evangeliet modtages af nåde og ikke ved præstation, som et lille hjælpeløst barn, der er
afhængig af sine forældre og ikke kan klare sig selv. Jesus gav sig tid til børnene.
Vi skal nu gøre som Jesus og velsigne og takke for X og bede om himlens rige velsignelser
over deres liv og at Guds vilje må ske for dem.
Vi vil nu lægge X i Guds hænder og bede om hans beskyttelse og hjælp til jer som forældre.
Kan jeg bede menigheden rejse sig og lade os bede i fællesskab.
Bøn:
”Himmelske fader omslut du med din kærlighed X. Tak at dine øjne er rettet mod X, du Gud
vil være opmærksom på alle X behov. Tak at X må vokse op med megen kærlighed og
varme. Giv du X at hun altid må være omgivet med sunde - og omsorgsfulde voksne, som
kan være forbilleder for X. Jeg beder om at X må vokse op og lære dig Jesus at kende som
vejen, sandheden og livet. Gud vi beder om din velsignelse i dag må komme over X.
Jeg beder dig om at X må opleve dit liv i sig fra en tidlig alder og X må være bærer af dit liv
og dit liv til de mennesker, som du lader X møde i dagene og årene fremover. Tak at X må få
lov at pege på dig Jesus, gennem det liv, der udgør fra X til en verden der har brug for liv og
lys.
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.
Herre tak fordi du har X den store opgave at være forældre for X. Hjælp dem til at tage vare
på den dyrebare skat du har betroet dem. Jeg beder om at X må får en stærk og varm
oplevelse af kærligheden. Hjælp X at give hende al den opmærksomhed og støtte, X har
brug for, at være overbærende og tålmodige, men også at sætte grænser de rette steder.
Vil du hjælpe dem til, at de i ord og gerning må vise X, hvad det betyder at tro på og leve for
dig Jesus. Omslut du dem med din kærlighed og visdom. Det beder vi om i Jesu navn.
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Vielsesritual
Så tilspørger jeg dig, XX: ”Vil du have XX, som hos dig står, til din ægtehustru?”
Svar: ”Ja”.
”Vil du elske og ære hende, og leve med hende både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud
den almægtige til tilskikke jer, som en ægtemand bør leve med sin ægtehustru, indtil døden
skiller jer ad?”
Svar: ”Ja”.
Ligeså tilspørger jeg dig XX: ”Vil du have XX, som hos dig står, til din ægtemand?”
Svar: ”Ja”.
”Vil du elske og ære ham, og leve med han 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?”
Svar: ”Ja”.
Så giv hinanden hånden derpå!
Eftersom I har tilsagt hinanden at ville leve sammen i ægteskab og nu bekræftet dette for
Gud og for os, som er her til stede og givet hinanden hånd derpå, så forkynder jeg jer nu at
være ægtefolk, både for Gud og mennesker.
Evt:
Lad disse ringe være et ydre tegn på jeres pagt med Gud og med hinanden.
Bøn
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
Note:
Vielsen udføres af en præst med vielsesbemyndigelse.
Ægteparret skal begge være fyldt 18 år ved ægteskabets indgåelse, og vielsen skal overværes
af mindst to vidner.
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Begravelsesritual
1 Thess 4,13 - 18
v13 Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om
dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de
andre, der ikke har noget håb. v14 For så sandt som vi
tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus
føre de hensovede sammen med ham. v15 For det
siger vi jer med et ord af Herren: Vi, der lever og
endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud
for de hensovede. v16 For Herren selv vil, når
befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds
basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde
i Kristus, skal opstå først. v17 Så skal vi, der lever og
endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem
for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være
sammen med Herren. v18 Trøst derfor hinanden med
disse ord.
XX, så overgiver jeg dig til hvile i jordens skød. Hvil i
fred til opstandelsens morgen.
For, af jord er du kommet.
Til jord skal du blive.
Af jorden Jesus din frelser igen lade dig opstå til evigt
liv.
FADERVOR.
DEN APOSTOLSKE VELSIGNELSE:
Vor Herre Jesu Kristi nåde
og Guds kærlighed
og Helligåndens fællesskab være med os alle! Amen.

