
Fårevejle kirke 

Fårevejle kirke 

Gudstjenesten 

Klokkeringning  
Præludium (indgangsmusik) 
Indgangsbøn  

1. salme  

Fra alteret: 
Hilsen 
Kollekt (bøn) 
Læsning fra Det gamle Testamente 
   (Menigheden rejser sig)  

2. salme  

Fra alteret: 
Læsning fra Det nye Testamente  
   (Menigheden rejser sig) 
Trosbekendelsen (næstsidste side i salmebogen) 
synges, hvis der ikke er dåb. Ved dåb rejser 
menigheden sig - som afslutning synges nr. 450 
som dåbssalme)  

3. salme  

Fra prædikestolen: 
Evangelielæsning (Menigheden rejser sig) 
Prædiken 
Kirkebøn 
Meddelelser 
Velsignelse (Menigheden rejser sig)  

4.salme  

Fra alteret: 
Nadver - se speciel beskrivelse � 
Kollekt (bøn)  
Velsignelse (Menigheden rejser sig)  

5. salme  

Udgangsbøn  

Postludium (udgangsmusik)  

 

 

 

 

 

Fotografering under gudstjenesten frabedes  

Nadver 

Præsten:  
Opløft jeres hjerter til Herren! Lad os prise hans navn: 
Vi takker og lover dig, Gud Fader almægtige, ved 
Jesus Kristus, vor Herre. Du skabte himlen og hele 
dens hær, jorden og alt, som er derpå. Liv og ånde 
giver du os, mætter os daglig af din fylde. Derfor vil vi 
med hele din menighed på jorden og i himlen, i kor 
med alle engle, synge din herligheds lovsang:  

Menigheden synger: 
Hellig, hellig, hellig er Herren, 
Gud den Almægtige. 
Himlen og jorden er fuld af din herlighed. 
Hosianna i det højeste!  .  

Præsten: 
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.  

Menigheden synger: 
Hosianna i det højeste! 
"O du Guds lam" (nr. 439 v. 1) 

Præsten: 
Opstandne Herre og frelser, du som selv er til stede 
iblandt os med al din kærligheds rigdom! Giv os at 
modtåge dit legeme og blod til din ihukommelse og til 
stadsfæstelse i troen på syndernes forladelse. Rens 
os fra synd, og styrk os i det indre menneske, at du 
må bo ved troen i vore hjerter. Gør os faste i det 
evige livs håb. Giv os at vokse i kærligheden, for at vi 
med alle dine troende må blive ét i dig, ligesom du er 
ét med Faderen.  

Menigheden synger: 
Amen  

Præsten: 
Beder Fader Vor 

Menigheden synger: 
Amen  

Præsten:  
Indstiftelsesordene (Menigheden rejser sig)  

Nadvermåltid  

Salme nr. 471 v.1 synges  


