Gudstjenesteforslag
til ”40 dage for livet” i Fasten 2019
Salme
”Ingen er så tryg i fare” DDS 49 eller ”Se, vi går op til Jerusalem” DDS 172
Introduktion
Fælles bekendelse
Enten:
Kære, barmhjertige Far i himlen!
Du, som er gavmild med din tilgivelse og gerne vil forbarme dig over alle, der sørger over deres
synder! Vi bekender for dig, at vi har syndet mod dig i tanke ord og handling, både ved det vi har
gjort og det vi har undladt at gøre.
Dig beder vi: Forlad os vor skyld, og giv os nåde til at omvende os og søge dig af hele vort hjerte.
Giv os din Helligånd, så vi får kræfter til at bære frugt i handlinger, der er omvendelsen værdige.
Hjælp os at bede til dig i tro og tillid til, at du vil hjælpe os og velsigne vort liv.
Og giv os at nå frem til det evige liv hos dig.
Ved din søn, Jesus Kristus, vor Herre. Amen.
Eller:
(Sl 74)
Hvorfor har du forstødt os for evigt, Gud,
hvorfor flammer din vrede op mod de får, du vogter?
Ret dine skridt mod de endeløse ruiner,
alt har fjenden ødelagt i helligdommen!
Dine fjender brølede på dit åbenbaringssted,
de opstillede deres bannere som tegn.
Det så ud, som når man løfter
økser i skovens tætte krat,
da de med økser og brækjern
sønderslog alt det udskårne træværk.
De stak ild på din helligdom,
de vanærede dit navns bolig helt til grunden.
Vore egne tegn ser vi ikke,
der er ikke mere nogen profet,
ingen blandt os ved, hvor længe det skal vare.
Hvor længe, Gud, skal fjenden spotte
og modstanderen vedblive at håne dit navn?
Hvorfor trækker du din hånd tilbage
og holder din højre skjult i kappefolden?
Gud er min konge fra ældgammel tid,
han som gjorde frelsesgerninger på jorden.
Din er dagen, din er natten,
du har givet solen og månen deres plads.
Du har fastlagt landjordens grænser,

sommer og vinter har du skabt.
Husk dette, Herre: Fjenden spotter,
et tåbeligt folk håner dit navn.
Giv ikke din dues liv til vilddyr,
glem ikke for evigt dine hjælpeløses liv!
Husk på pagten! For landets mørke
er fuldt af stønnen og vold.
Den undertrykte skal ikke vige i skændsel;
den hjælpeløse og fattige skal lovprise dit navn.
Rejs dig, Gud, og før din sag!
Husk, at tåben spotter dig dagen lang!
Glem ikke dine fjenders råb,
dine modstanderes larm, der stadig rejser sig.
Ære Være Faderen og Sønnen og Helligånden,
Som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen.
Efterfulgt af
Enten:
Salme: 1. vers af: ”Tilgiv os” SOS 385 eller ”Af dybsens nød” DDS 496
Absolution: Hvis du angrer dine synder og tager din tilflugt til Jesus Kristus og nåden som er givet
os i ham, så kan jeg tilsige dig alle dine synders nådige forladelse i Faderens, Sønnens og
Helligåndens navn.
Evt. efterfulgt af absolution under håndspålæggelse
Salme: ”Jeg vil knæle ved dit kors” FS4 nr. 83 eller ”Jesus frelser og befrier” DDS 58
Eller:
Læsning af 1. Joh 1, 9
Kyrie-Gloria
Læsning
Sl. 139,1-18
Trosbekendelse
Salme
”Gud efter dig jeg længes” DDS 498 eller ”Helligånd, vor sorg du slukke” DDS 308
Prædiken
F.eks. ud fra Markus 10,13-16
Apostolsk velsignelse
Salme
”Op al den ting, som Gud har gjort” DDS 15 eller Herre Gud, dit dyre navn og ære DDS 7

Kirkebøn
Kan evt. veksel-bedes af to forskellige forbedere.
Forbeder (F): Barmhjertige Gud og Far, du, som har skabt og opretholder alt liv, vi takker dig for, at
du har skabt os i dit billede og til at leve i fœllesskab med dig. Vi beder dig: Tilgiv os, at vi ikke har
elsket dig og vœrnet om hinanden, sådan som du har befalet os.
Alle (A): Herre, hør vor bøn.
F: Mange af vore medmennesker lider, og deres nød kalder os til at tage ansvar for hinanden. Giv
os Kristi sindelag, så vi i ord og handling kan fremme din vilje, du, som elsker hvert menneske, du
har skabt. Det beder vi dig om, vor Gud og Far. Vi beder dig om mod og visdom til at vœrne
menneskets ukrœnkelighed. Ikke vi, men du, Gud, er Herre over liv og død.
A: Herre, hør vor bøn.
F: Giv din kirke frimodighed til at holde dit Ord frem til vœrn for alle svage og vœrgeløse. Det
beder vi dig om, vor Gud og Far. Vi beder for børnene i mors liv. Lœr os at give livet førsteret i alle
situationer, hvor det trues, og giv os vilje og evne til at hjœlpe dem, der oplever det vanskeligt at
gennemføre en graviditet. Lad vore menigheder og kristne fœllesskaber kendetegnes ved åbenhed
og omsorg, så din kœrlighed gennem dem kan nå alle, der er alene om at bœre byrder.
A: Herre, hør vor bøn.
F: Vi beder for alle gamle, syge og funktionshœmmede. Lad også deres menneskevœrd holdes højt
i vort samfund. Lœr os at bruge vor viden og ressourcer til bedste for dem alle. Hjœlp os til at stå
sammen om at vise alle mennesker omsorg og respekt, indtil du og ikke vi gør ende på deres liv i
denne verden. Det beder vi dig om, vor Gud og Far.
A: Herre, hør vor bøn.
Nadver
Hvorunder salmer/sange kan synges
Takkebøn

Forkortelser:
DDS: Den danske salmebog
SOS: Sange og salmer
FS2: Fællessang 2
FS4: Fællessang 4

Velsignelsen
Kan evt. synges. FS2 nr. 84
Salme:
”Måne og sol” DDS 13 eller ”Sov sødt barnlille” DDS 674 eller ”Gud, vi er i gode hænder” DDS 675
Indsamling:
Hvor det er naturligt vil vi opfordre til, at der indsamles en kollekt til Retten til Liv

