Barnevelsignelse
Barnevelsignelsen placeres i gudstjenesten efter første salme eller umiddelbart før prædikenen.
Familien kaldes frem foran menigheden
Forældrene med barnet og evt. ældre søskende. Øvrig familie bliver normalt siddende.
Indledning/præsentation
Velkomst til familien, lykønskning til forældre og søskende. Deres navne nævnes. Barnets navn og
fødselsdag nævnes.
Skriftlæsning
Mark 10,13-16.
P: ”I barnevelsignelsen følger vi Jesu eksempel. Evangelisten Markus skriver …”
Bøn og velsignelse
Menigheden rejser sig, mens præsten beder en kort bøn for barnet og for familien. Bønnen
afsluttes med, at præsten lægger sin hånd på barnets hoved (eller tager barnets hånd) og med
navns nævnelse lyser den aronitiske velsignelse (4. Mos. 6,24-26).
Formaning/opmuntring
Fx.: ”Kære familie. I har fået betroet en stor gave og opgave med NN (barnets navn). Bliv ved at
bede for jeres barn – og bed med ham/hende, så han/hun selv lærer vejen til Jesus at kende. NN
er også en stor gave og opgave til os som menighed. Derfor skal vi stå sammen om denne familie
og dette barn i omsorg og forbøn gennem hele hans/hendes opvækst.”(Formulér med egne ord.)
Menighedens hilsen
Alt efter menighedens skik overrækkes en gave til forældrene/barnet – fx. bogen ”Til dig fra din
kirke” eller en børnebibel. Med eller uden gave får familien/barnet et særligt udvalgt skriftord. Fx.:





Joh. 1,12: Alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans
navn.
Gal. 3,26: I er alle Guds børn ved troen, i Kristus Jesus.
1. Tess. 5,5: I er jo alle lysets børn og dagens børn. Vi tilhører ikke natten, og heller ikke mørket.
1. Joh. 3,1: Se, hvor stor kærlighed Faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det!
Salme/lovsang
Familien tager plads
Gudstjenesten fortsætter

Dåbsliturgi til dåb i kirkens dåbsgrav
Salme eller lovsang
Kort velkomst til og præsentation af dåbskandidaten/kandidaterne
Fx.: ”I dag byder vi særligt velkommen til NN, som har ønsket at blive døbt. Må Gud på en særlig
måde velsigne denne dag for dig.”
Dåbskandidaten kaldes frem foran menigheden – evt. sammen med hans/hendes personlige
vejleder.
Skriftord om dåben
”Om dåben læser vi i Ny Testamente ….”
Der læses udvalgte korte tekster om dåben, evt. således at præsten læser først, derefter læser
dåbskandidaten/erne og evt. den/de personlige vejleder/e. Skriftordene kan kædes sammen med
korte bemærkninger.
Dåbskandidatens/kandidaternes vidnesbyrd/hilsen
Hver dåbskandidat gives mulighed for selv at fortælle menigheden om sin tro på Jesus og evt. om
sin vej dertil.
Hvis der er flere dåbskandidaten, kan der evt. synges en lovsang efter hvert vidnesbyrd.
Og/eller: Trosbekendelse
Evt. siger menigheden trosbekendelsen i kor.
Hvis dåbskandidaten ikke ønsker at tale foran menigheden, kan præsten efter trosbekendelsen
sige til dåbskandidaten: ”Vi har nu sammen bekendt vor kristne tro. Er det også din tro?”
Dåbskandidaten svarer: ”Ja.”
Præsten: ”Så vil vi da døbe dig på din bekendelse.”
Salme eller lovsang
Fx. BS nr. 559: Himmeldue, o kom ned.
Dåbshandling
Præsten går først ned i dåbsgraven, Og hjælper dåbskandidaten ned og siden op igen.
Præsten spørger: ”NN, tror du på Jesus Kristus som din Herre og verdens frelser?”
Svar: ”Ja!”
ELLER
Præsten spørger: ” NN, hvad er din kristne bekendelse?”
Svar: ”Jesus Kristus er Herre!”
Præsten siger: ”På din bekendelse og på Jesu befaling døber jeg dig i Faderens og Sønnens og
Helligåndens navn.”
Dåbskandidaten sænkes under vandet og rejses op.
Menighedssvar: Amen /Halleluja
Efter hver dåbshandling synger menigheden:
”Amen!” (BS nr. 702, 703),
”Amen, halleluja” (BS nr. 701)
eller ”Halleluja” (BS nr. 700)
Fortsættelse – afrunding
En hjælper giver den nydøbte en hånd op af dåbsgraven.
Evt. går den næste dåbskandidat i dåbsgraven – o.s.v.

Efter endt dåbshandling siger præsten fx.: ”I blev begravet sammen med Kristus i dåben, og i den
blev I også oprejst sammen med ham ved troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde.” (Kol
2,12) Eller: ”Se her er vand, hvad hindrer dig i at blive døbt?” (Jfr. Ap. g. 8,36).
Evt. bedes en kort bøn.
En gudstjenesteleder overtager ledelsen af gudstjenesten, mens præst og nydøbte klæder om.
Salme eller lovsang
Gudstjenesten fortsætter med prædiken etc., indtil nadveren.
I forbindelse med nadveren bydes den/de nydøbte velkommen i menigheden, og menigheden
beder for ham/hende/dem.

Nadverfejring
Under salmen umiddelbart før nadveren indtager præsten (eller gudstjenestelederen – ”P”) og
nadvertjenerne (”N”) deres pladser ved nadverbordet: P i midten og én eller to N ved hver side. På
nadverbordet står 2 eller 4 diske og ét brød samt bakker med bægre m. vin eller saft.
Nadvertekst
1. Kor. 11,23-26. En paralleltekst fra evangelierne kan anvendes. Fx. Matt. 26,26-29.
Brødet:
Takkebøn for brødet
Hvis brødet er dækket af en serviet, fjerner P servietten, så brødet er synligt. Evt. kan P løfte det
hele brød op.
P: ”Jesus tog et brød og takkede.
Vi vil også takke.”
En N rejser sig og beder en kort takkebøn for brødet.
Brødet brydes
P: ”Jesus brød brødet.”
Evt. tilføjes: ”Mens vi bryder brødet, synger vi salme nr…” (en kort nadversalme eller salme om
Jesu død.)
Det brudte brød fordeles på to/fire diske.
Uddeling af brødet
Alle ved bordet rejser sig.
P løfter en brøddisk i hver hånd og siger:
”Jesus siger: Dette er mit legeme, som gives for jer, gør dette til ihukommelse af mig.”
P rækker brøddiskene til N.
N deler brødet ud til menigheden (under uddelingen er der stilhed i salen, eller der spilles stille
musik) og vender derefter tilbage til bordet, hvor P modtager diskene.
P deler brød ud til N. P tager selv brødet til sidst og sætter sig.
Kort, stille pause.
På forhånd har N aftalt, hvordan uddelingen mest praktisk kan foregå.
Bægeret:
Takkebøn for bægeret
Hvis bægerbakkerne er dækket af et låg, fjerner P låget.
P: ”Jesus tog bægeret og takkede. Vi vil takke for bægeret.”
En N rejser sig og beder en kort takkebøn for bægeret.
Uddeling af bægrene
Alle ved bordet rejser sig.
P løfter en bægerbakke op og siger: ”Jesus siger: ’Dette bæger er den nye pagt ved mit blod; gør
dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig!’ ”
P rækker bægerbakkerne til N, som deler ud i forsamlingen. (Under uddelingen er der stilhed i
salen, eller der spilles stille musik.) N vender tilbage til bordet, hvor P modtager bakkerne og deler
bægre ud til N.
Til sidst tager P selv et bæger og sætter sig.
Kort, stille pause.
Afslutning
P lægger låget på bægerbakkerne og evt. serviet over brødet.
P siger: ”Hver gang I spiser dette brød og drikker bægeret, forkynder I Herrens død, indtil han
kommer. Amen.”
Gudstjenesten fortsætter med salme, forbøn m.v.

Vielsesritual
Brudeparret træder frem foran præsten.
Formaning:
Præsten siger:
Så skal jeg minde jer om alvoren og helligheden i det løfte i nu om lidt skal give hinanden.
For det er Gud, der i sin kærlighed og visdom sammenføjer mand og kvinde.
Den hellige Skrift siger:
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.” 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 1,26-28).
Og vor Herre 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:
“Bær hinandens byrder; således opfylder I Kristi lov.” (Gal 6,2). “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.” (Kol 3,12-14).
Tilspørgelse:
Præsten siger til brudgommen:
Så tilspørger jeg dig NN (brudgommens navn): Vil du have NN (brudens navn), som hos dig står, til
din ægtehustru?
Brudgommen svarer: Ja!
Præsten fortsætter:
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?
Brudgommen svarer: Ja!
Præsten siger til bruden:
Ligeså tilspørger jeg dig NN (brudens navn): Vil du have NN (brudgommens navn), som hos dig
står, til din ægtemand?
Bruden svarer: Ja!
Præsten fortsætter:

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?
Bruden svarer: Ja!
Forkyndelse (erklæring):
Præsten siger til brudeparret:
Så giv hinanden hånd derpå.
Præsten lægger sin hånd på brudeparrets 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.
Vielsesringe (valgfri):
Her kan brudeparret eventuelt give hinanden vielsesringe. Præsten siger til brudeparret:
Giv hinanden disse ringe som tegn på bestandig kærlighed og troskab til et minde om det løfte og
den pagt, som I har indgået med hinanden i dag.
Brudgommen sætter først ring på brudens finger. Dernæst sætter bruden ring på brudgommens
finger.
Hvis brudeparret ønsker det, kan de i forbindelse med udveksling af ringe give hinanden et
personligt formuleret ægteskabsløfte.
Forbøn og velsignelse:
Brudeparret knæler på knæfaldet, mens præsten lægger hænderne på deres hoveder.
Præsten siger:
Lad os bede: /Vor Gud og Far, du som har skabt os, velsign du det ægteskab, som NN og NN har
indgået med hinanden. Hjælp dem til at leve sammen i gensidig kærlighed og respekt. Hjælp dem
til i alle ting at tjene dig efter din vilje til gavn og glæde for andre mennesker. Og hjælp os, som er
her, til at stå bag dem med vor forbøn og omsorg og med vor kærlighed./
eller frit formuleret bøn. Bønnen kan evt. afsluttes med Fadervor.
NN og NN – Herren velsigne jer og bevare jer,
Herren lade sit ansigt lyse over jer og være jer nådig,
Herren løfte sit ansigt mod jer og give jer fred.
Amen (kan evt. synges af menigheden).

Kirkelig velsignelse
Ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab.
Ritualet har ingen juridiske implikationer og kan derfor ændres efter ønske.
Formaning:
Præsten siger:
Så skal jeg minde jer om alvoren og helligheden i det løfte, I allerede har givet hinanden, og som I
om lidt skal bekræfte.
For det er Gud, der i sin kærlighed og visdom sammenføjer mand og kvinde. Den hellige Skrift
siger:
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.” 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 1,26-28).
Og vor Herre 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:
“Bær hinandens byrder; således opfylder I Kristi lov.” (Gal 6,2). “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.” (Kol 3,12-14).
Tilspørgelse:
Præsten siger:
NN og NN! I har allerede over for den borgerlige myndighed givet hinanden ægteskabsløfte.
Præsten fortsætter henvendt til gommen:
Nu tilspørger jeg dig NN (gommens navn):
Vil du elske og ære NN (brudens navn), 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?
Brudgommen svarer: Ja!
Præsten siger til bruden:
Ligeså tilspørger jeg dig NN (brudens navn):
Vil du elske og ære NN (gommens navn), 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?
Bruden svarer: Ja!

Evt. vielsesringe:
Her kan brudeparret eventuelt give hinanden vielsesringe.
Præsten siger til brudeparret:
Giv hinanden disse ringe som tegn på bestandig kærlighed og troskab til et minde om det løfte og
den pagt, som I har indgået med hinanden i dag.
Brudgommen sætter først ring på brudens finger. Dernæst sætter bruden ring på brudgommens
finger.
Hvis brudeparret ønsker det, kan de i forbindelse med udveksling af ringe give hinanden et
personligt formuleret ægteskabsløfte.
Forbøn og velsignelse:
Præsten siger:
Hvis Herren ikke bygger huset, er bygmestrenes møje forgæves. Lad os derfor bede om Guds
velsignelse over dette ægtepar.
Brudeparret knæler på knæfaldet, mens præsten lægger hænderne på deres hoveder.
Præsten siger:
/Vor Gud og Far, du som har skabt os, velsign du det ægteskab, som NN og NN har indgået med
hinanden. Hjælp dem til at leve sammen i gensidig kærlighed og respekt. Hjælp dem til i alle ting at
tjene dig efter din vilje til gavn og glæde for andre mennesker. Og hjælp os, som er her, til at stå
bag dem med vor forbøn og omsorg og med vor kærlighed./
eller frit formuleret bøn. Bønnen kan evt. afsluttes med Fadervor.
NN og NN – Herren velsigne jer og bevare jer,
Herren lade sit ansigt lyse over jer og være jer nådig,
Herren løfte sit ansigt mod jer og give jer fred.
Amen (kan evt. synges af menigheden).

Begravelse
Inden begravelsen:
Sørg for at være bekendt med de fysiske rammer og teknik (jordskuffe m. skovl , mikrofon m.v.).
Inden begravelsen skal blanketten ” Afgørelse vedr. begravelse/ ligbrænding” være modtaget fra
begravelsesmyndigheden (sognepræsten), og det kontrolleres, at afdødes navn, navnet på
blanketten og på kisten stemmer overens.
Begravelse m. jordpåkastelse ved graven eller uden jordpåkastelse:
Præludium
Fredshilsen
”Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus!”
Evt. indgangsord
F. eks.
Sl. 68,20-21.
1. Kor. 1,3-4a.
Kol. 1,12-13. 2.
Thess. 2,16-17.
Velkomst
F. eks.:
”Vel mødt til denne gudstjeneste omkring NN’s båre.
Det er godt i sorgens stund at stå sammen i bøn og i omsorg for hinanden.”
Salme
Undertiden har den afdøde efterladt sig nogle salmeønsker, eller de pårørende har salmeforslag.
Hvis ikke – salmeforslag til fordeling i forløbet:
BS nr. 616: Se nu stiger solen.
Nr. 427: Gud Herren er min hyrde god.
Nr. 19: Til himlene rækker din miskundhed, Gud.
Nr. 29: Nu takker alle Gud.
Nr. 184: Hil dig, Frelser og forsoner.
Nr. 195: Fordi du ikke brugte din guddomsmagt.
Nr. 214: Jesus lever, graven brast.
Nr. 238: Jesus er navnet mageløst.
Nr. 266: Livsalige dag, som i håbet vi venter.
Nr. 336: Jesus os til trøst og gavn.
Ved juletid: Nr. 128: Julebudet til dem, der bygge.
Og nr. 134: En rose så jeg skyde.
Nr. 140: Dejlig er jorden.
I øvrigt afsnittet ”Begravelse”.
Bøn
Skriftlæsning
Undertiden har afdøde efterladt ønsker vedr. bibeltekster, eller de pårørende har forslag.
Hvis ikke – forslag:
Sl. 8.
Sl. 23.
Sl. 103, 1-5; 8-17
Sl. 139, 1-18 eller v. 13-18.
Joh. 3,14-17.
Joh. 10,27-30.
Joh. 11,25-27.
Joh. 14,1-6.
Rom 8,31-39.

Rom. 14,7-9.
2. Kor. 4,16-5,10
Se også skriftord ved jordpåkastelse.
Evt. salme
Prædiken
Evt. salme, solosang, musikindslag.
Evt. mindeord fra en pårørende.
Bøn
Meddelelse om jordfæstelsen (og evt. mindesamvær)
Salme (Bærerne går til kisten under sidste vers.)
Kisten bæres ud

Jordfæstelse med jordpåkastelse:
Kisten sænkes i jorden.
Lovprisning: 1. Pet. 1,3.
Og evt. skriftord om døden og opstandelsen
Jordpåkastelse
Fadervor
Velsignelse
Kort salme eller salmevers
Evt. de pårørendes tak til følget for deltagelse.
Eller:

Jordfæstelse uden jordpåkastelse:
Kisten sænkes i jorden.
Evt. Lovprisning: 1. Pet. 1,3.
Og evt. skriftord om døden og opstandelsen
Fadervor
Velsignelse
Kort salme eller salmevers
Evt. de pårørendes tak til følget for deltagelse.
Eller (f.eks. når følget er meget lille):
Kisten sænkes i jorden.
Fredsønske

