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1. Kort velkomst og intro ved gudstjenesteleder. Tema for gudstjenesten. 
2. Indgangsbøn ved gudstjenesteleder: 

”Kære Gud, vor skaber og far. Vi kommer til dig for at takke for livet, du 
har givet os og for at lytte til, hvad du vil lære os. Kære Jesus, vi takker 
dig, fordi du har frelst os og går i forbøn for os. Vi beder dig, Gud 
Helligånd, at du vil åbne Guds ord for os, så vi forstår det og bliver 
glade i fællesskabet med Gud og med hinanden. Amen.” 

3. Indledningssang/-salme. 
4. 1. tekstlæsning ved deltager.  
5. Sang i forbindelse med Børnenes 5 minutter 
6. Børnenes 5 minutter 
7. Trosbekendelse – se nedenfor (udgår ved dåb) 
8. Ved dåb: 

1. Trosbekendelse 
2. Dåb 

9. Sang/salme 
10. 2. tekstlæsning ved prædikant (prædikentekst) 
11. Prædiken og kort bøn (med udgangspunkt i prædikenen) ved prædikant 
12. Sang/salme 
13. Ordet frit og emner til forbøn (udgår ved dåb) 
14. Mulighed for information om International mission 
15. Menighedsbøn + Fadervor ved deltager  
16. Lovsange 
17. Nadver 
18. Aronitiske velsignelse ved nadverforvalter – se nedenfor 
19. Sang 
20. Udgangsbøn ved deltager: 

”Kære Gud. Tak fordi du har velsignet os med dit ord og det kristne 
fællesskab. Hjælp os at leve til din ære, og til gavn for de mennesker, vi 
møder. Lad os alle mødes hos dig, når livet her er slut. Amen” 

21. Bekendtgørelser 
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Trosbekendelsen 
Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. 
Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens 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. 
 
 
Aronitiske 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. 
 


