Præludium
Indgangsbøn
1. Salme
Hilsen:
Præsten: Herren være med jer!
Menigheden synger: Og med din ånd!
Præsten: Lad os alle bede... fra evighed til
evighed.
Menigheden synger: Amen.
Læsning fra Det Gamle Testamente (alle
rejser sig)
2. Salme
Dåb
Alle siger: Fader vor… (se bagsiden)
Dåben slutter med at vi synger 674 vers 2
og 7)
Læsning fra Det Nye Testamente (alle
rejser sig)
Trosbekendelsen (alle bliver stående,
bortfalder ved dåb):

Alle siger: Vi forsager Djævelen og alle
hans gerninger og alt hans væsen.

Menigheden synger: Gud være lovet for
sit glædelige budskab!

Vi tror på Gud Fader, den Almægtige,
himlens og jordens skaber.

Prædiken, kirkebøn, meddelelser, den
apostolske velsignelse (alle rejser sig)

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.

4. Salme

Vi tror på Helligånden, den hellige,
almindelige kirke, de helliges samfund,
syndernes forladelse, kødets opstandelse
og det evige liv. Amen.
Alle bliver stående og synger 123 vers 7:
Lad verden ej med al sin magt
os rokke fra vor dåbes pagt,
men giv at al vor længsel må
til dig, til dig alene stå!
3. Salme
Læsning fra Evangelierne (alle rejser sig):
Præsten: Dette hellige evangelium...

Nadverindledning:
Præsten: Opløft jeres hjerter... og som
kommer!
Menigheden synger: Hosianna i det
højeste!
Præsten: Velsignet være han, som
kommer, i Herrens navn!
Menigheden synger: Hosianna i det
højeste!
Alle synger 439 vers 1:
O du Guds Lam!
med korsets skam,
du bar al verdens synder,
derfra al trøst begynder;
miskundelig
forbarm du dig!
Præsten: Opstandne Herre... ét med
faderen.

Menigheden synger: Amen.
Alle siger: Fader vor… (se bagsiden)
(alle rejser sig)
Præsten: Vor Herre Jesus Kristus... til
ihukommelse af mig.

Fader vor, 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.

VELKOMMEN I
BEVTOFT KIRKE

Nadvermåltid
Præsten: Den korsfæstede og...
5. Salme
Præsten: Vi takker dig, Herre, vor Gud...
fra evighed og til evighed.
Menigheden synger: Amen.
Den aronitiske velsignelse (alle rejser sig):
Præsten: Herren velsigne dig og bevare
dig... og give dig fred!
Menigheden synger: Amen, amen, amen.
6. Salme

På nummertavlerne læses salmenumrene nedad i venstre side før
prædikenen og i højre side efter
prædikenen.
Enhver er velkommen ved nadveren. Da
vinen indeholder alkohol, er man
velkommen til enten at dyppe brødet i
vinen eller undlade at drikke den.

Udgangsbøn
Postludium

Læs nyheder og prædikener og find
kalender og se billeder på
www.bevtoft-kirke.dk
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