Struktur
Hver lektion kan fylde en hel aften, inklusive tid til samtale og spørgsmål. De kan placeres på to på
hinanden følgende aftener, eller med en uges mellemrum - eller hvad der nu passer bedst ind i
jeres program.
Den ene af lektionerne kan også lægges på en aften, hvor man i stedet for tid til samtale og
spørgsmål, slutter af med at gå i kirke og have den korte gudstjeneste, hvor man får lejlighed til at
lægge sig selv og andre i Guds stærke hænder. Det er nok bedst at begynde mødet allerede
19.00, hvis man også skal nå gudstjenesten. Man kan også begynde med gudstjenesten og have
lektionen bagefter.
Endelig kan man have begge lektioner og eventuelt også gudstjenesten på én samlet dag.

Kort skriftemåls- og forbønsgudstjeneste med fokus på frelse og
fortabelse.
Gudstjenesten indeholder ikke prædiken, men tilbyder:
- skriftemål med personlig tilsigelse af syndernes forladelse;
- sange, hvor vi takker for tilgivelsen og tilbeder vores kærlige Gud;
- forbøn for de mange, der endnu ikke har fået livsforbindelse med Jesus;
Gudstjenesten kan også indeholde nadver, hvis man ønsker det og vil sætte tid af til det.
UDKAST
Dette er bare et muligt udkast til en gudstjeneste med både skriftemål og nadver, der skulle kunne
holdes på ca. 60 minutter. Er der mange nadvergæster, kan man spare en salme væk (vel bedst at
spare 3. salme væk).
Man kan også nøjes med skriftemålet – det giver jo en noget kortere gudstjeneste.
Men under alle omstændigheder: husk at der ikke skal holdes en prædiken! Det er en kort
skriftetale, der alene skal forberede til skriftemålet (og eventuelt altergangen). De får godt med
forkyndelse/undervisning i lektionen, så gør det kort og klart og inderligt for nu at citere essensen i
Luthers prædike-råd !
Man er naturligvis velkommen til at bruge andre slagplaner og andre af de i Folkekirken tilladte
liturgier.
P = præst M = menighed

Præludium
Indgangsbøn
1. salme

P: Herren være med jer!
M: Og med din ånd!
(eventuelt kan præsten her byde velkommen og/eller kort introducere gudstjenestens forløb og
formål)
P: Lad os alle bede!
Herre, jeg er dig ikke værd, men jeg kan ikke være dig foruden. Du er jo den, som med ét ord
skabte himmel og jord. Herre, med et eneste ord kan du gøre min sjæl rask og sund. Gør med mig
ikke efter min fortjeneste, men efter din nåde og uudgrundelige barmhjertighed. Gå ikke i rette med
mig, men forlad mig min synd og drag nu i dag ind i min sjæl med din nådes kraft, så mit sår kan
blive lægt, og jeg i dig kan finde fred og hvile for min sjæl i troen på din kærlighed og nåde. Oplys
min forstand med den sande tros lys, lad mit hjerte glædes ved at føle din nærværelse, gør min
vilje fast ved din kærlighed og styrk mig til al god gerning. Før mig så ved din stærke hånd fremad
på livets vej og til sidst igennem dødens trange port hjem til evigt liv og salighed. Amen
P: Lad os rejse os og høre teksten [Der er frit valg på den tekst, der danner udgangspunktet for
skriftetalen. Hvis man gerne vil have vers, der også tages op i undervisningen, kunne det fx være
Joh 3,14-17. Ellers kunne det være 1 Joh 1,8-9.]
Amen. [præsten kan her bede en fri bøn, der fx kan indeholde forbøn for dem, der endnu ikke lever
i troens livsfællesskab med Jesus].
P: Lad os bekende vor kristne tro:
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. Amen.
2. salme
P: Kort skriftetale ud fra det læste skriftsted, afsluttende med en bøn.
Derefter orientering om og indbydelse til skriftemålet og den eventuelle altergang.
3. salme
P: Lad os alle bede.
Herre, vor Gud, du kender vore hemmelige tanker, og det inderste i vore ord og gerninger er ikke
skjult for dig. Vi bekender, at vi har syndet imod dig og ikke er værd at kaldes dine børn. Men uden
dig kan vi ikke leve. Derfor beder vi dig: Kast os ikke bort fra dit ansigt og tag ikke din Helligånd fra
os. Du, som tager imod syndere, tag imod os. Herre, forbarm dig over os!
P: På Jesu Kristi befaling og for hans lidelses og døds skyld kan jeg tilsige jer alle jeres synders
nådige forladelse i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. … værsgo
…… absolution til den enkelte med håndspålæggelse og ordene:

"Så tilsiger jeg dig og dig alle dine synders nådige forladelse i Faderens og Sønnens og
Helligåndens navn".
VED NADVER
Nadver-salme og en af nadver-liturgierne, fx:
P: Lad os alle bede …
Du, Vor Opstandne Herre og frelser, som selv er til stede iblandt os med al din rige kærlighed. Giv
os at modtage dit legeme og blod til din ihukommelse og til stadfæstelse 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. Amen.
P: lad os alle højt i kor bede:
Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive din 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!
Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt, et brød, takkede og brød det, gav sine
disciple det og sagde: "Tag det og spis det; dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til
ihukommelse af mig!" Ligeså tog han også bægeret efter måltidet, takkede, gav dem det og sagde:
"Drik alle heraf; dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til syndernes
forladelse. Gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig!"
ved sidste bord:
Den korsfæstede og opstandne frelser, vor Herre Jesus Kristus, som nu har givet os sit hellige
legeme og blod, hvormed han har gjort fyldest for alle vore synder, han styrke og opholde os
derved i en sand tro til det evige liv! Fred være med jer! [KORSTEGN]
Lad os alle takke og bede:
Vi takker dig, Herre, vor Gud, almægtige Fader, fordi du i din barmhjertighed styrker os med disse
livgivende gaver. Vi beder dig, at du vil lade dine gaver komme os rettelig til gode, til at styrke vor
tro, grundfæste vort håb og gøre den indbyrdes kærlighed levende iblandt os, for din Søns, Jesu
Kristi, vor Herres skyld. Amen.
Modtag Herrens 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!
Amen, Amen, Amen [KORSTEGN]
UDEN NADVER:
P: Lad os alle bede …
Herre, almægtige Frelser. Vi takker og priser dig for dit offer på korset, hvorved du frikøbte os til
evigt liv. Hellige Ånd, vi beder dig om, at du dagligt må styrke os i troen på denne Guds nåde.
Kærlige Fader, hør os, når vi højt i kor beder til dig:

Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive din 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!
Modtag Herrens 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!
Amen, Amen, Amen [KORSTEGN]
P: Vi synger nu nummer … og under den er der offergang til Indre Mission… (hvis man har aftalt
dette lokalt)
Sidste salme
Udgangsbøn
(Eventuel invitation til samvær og undervisning bagefter, hvis der er det).
Postludium

