Liturgi for skriftemål og nadver
Skriftemålet foregår umiddelbart før nadverritualet.
Intro: Skriftemålet består i at bekende sine synder for Gud i et andet menneskes nærvær, som på
Guds vegne tilsiger én syndernes forladelse. For Jesus siger: »Forlader I nogen deres synder, er de
dem forladt.« (Joh 20,23).
Fælles – ved gudstjenesten:
- Nu har du mulighed for at bekende dine synder for Gud ved, at du i stilhed beder for dig
selv (efterfulgt af ½ minuts stilhed)
- Bøn med fælles bekendelse:
o Guds ord siger: Herren venter på at vise jer nåde; han vil rejse sig for at forbarme sig
over jer, for Herren er rettens Gud. Es. 30, 18 eller
Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden,
og Jesu, hans søns, blod renser os for al synd. 1. Johs. 1, 7
- Tilsigelse - Absolution/tilgivelse:
Så kan jeg, på Herrens ord, tilgive dig alle dine synder - Amen

Nadver
(Til nadveren serveres der usyret brød og vin med en alkoholprocent på 0,5)
Vi vil nu dele nadveren med hinanden og alle, som ønsker at tilhøre Herren Jesus Kristus, er
velkommen til at være med.
Herren Jesus har selv sagt: ”Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke hungre; og den,
som tror på mig, skal aldrig tørste.”
Lovprisning:
(rækkefølgen på versene: mænd: 1-2-1) (kvinder: 1-1-2)
1.
Lovsang lyder til Guds Lam,
du som bar al skyld og skam.
Ved din død er fred med Gud,
og du freden deler ud.
Velsignet være du,
som kommer til os nu,
forklædt i nadverdragt
i din ringhed og pragt.

2.
Hosianna,
hosianna,
hosianna,
fyldt med tak vi lover dig.
Hosianna,
hosianna,
hosianna,
hosianna vor Gud
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Lad os bede!
Levende Herre og frelser, Jesus Kristus, du som selv er til stede iblandt os med al din kærlighed!
Tak fordi du indbyder os til dit måltid! Send din Hellige Ånd over os! Rens os for synd! Styrk os i
troen på dig! Gør os faste i håbet om det evige liv! Gør os brændende i kærligheden til hinanden.
Bevar os i troen, til du kommer i herlighed, så vi kan samles med alle dine troende i dit rige!
Lad os rejse os og høre indstiftelsesordene:
For jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev
forrådt, tog et brød, takkede, brød det og sagde:
”Dette er mit legeme, som gives for jer; til påmindelse af mig!”
Han tog også bægeret efter måltidet og sagde: ”Drik alle heraf; dette er mit blod, som udgydes til
syndernes forladelse; gør dette, hver gang I drikker det, til påmindelse af mig!”
For hver gang i spiser dette brød og drikker vinen, forkynder I Herrens død, indtil han kommer.
Sang: Fælles Sang nr. 146 vers 1+ kor og 4 + kor
(Uddeling)
Dette er Jesu Kristi legeme!
Dette er Jesu Kristi blod!
(Til mindreårige børn med håndspålæggelse)
”Herren velsigne og bevare dig til det evige liv”.
Der citeres et bibelord, før nadverbordet går tilbage til pladserne.
(Efter 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 vores synder, han styrke og holde os i live i
en sand tro til det evige liv!
Fred være med os alle!
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