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Liturgi til konfirmandgudstjeneste i Hunderup Kirke den 24. 

november 2020 kl. 8.15-9.00. Bibeltekster, bønner og salmer hører til 

Første Søndag i Advent.  

 

1. Klokkeringning – Kirketjener  

 

2. Bedeslag (3 x 3) – Kirketjener eller Ole  

 

3. Præludium – organist  

 

4. Indgangsbøn – Kasper  

Lad os alle bede!  

Herre, jeg er kommet ind i dit hus for at høre, hvad du vil tale til mig. 

Opluk nu ved din Helligånd mit hjerte, så jeg af dit ord kan lære at angre 

mine synder, tro på Jesus Kristus og hver dag styrkes og bevares i denne 

tro. Amen.  

 

5. Salme - Thomas 

Vi skal nu synge salme nummer 74  

 

6. Hilsen + Indledningskollekt – Frederikke  

Herren være med jer! 

Menigheden synger: Og med din ånd!  

Lad os alle bede!  

Rejs dig, beder vi, Herre, rejs dig i din vælde og kom! Vore synder 

hænger over vore hoveder, de truer med at knuse os, udræk din hånd, riv 

os ud af faren, befri os, frels os, du, som med Fader og Helligånd lever 

og regerer, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.  
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8. Læsning fra Det gamle Testamente ↑ - Thea  

Salmisten skriver:  

Jorden med alt, hvad den rummer,  

verden og dens beboere, tilhører Herren,  

for han har grundlagt den på havene,  

grundfæstet den på strømmene.  

Hvem kan drage op til Herrens bjerg,  

hvem kan stå på hans hellige sted?  

Den som har skyldfrie hænder og et rent hjerte,  

den som ikke farer med løgn og ikke sværger falsk.  

Han henter velsignelse hos Herren  

og retfærdighed hos sin frelses Gud.  

Sådan er den slægt, som søger ham,  

som søger dit ansigt, Jakobs Gud.  

Løft jeres hoveder, I porte,  

løft jer, I ældgamle døre,  

så ærens konge kan drage ind.  

Hvem er ærens konge?  

Det er Herren, stærk og vældig,  

Herren, vældig i krig.  

Løft jeres hoveder, I porte,  

løft jer, I ældgamle døre,  

så ærens konge kan drage ind.  

Hvem er han, ærens konge?  

Hærskarers Herre,  

han er ærens konge! 

  Salmernes Bog 24,1-10 
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9. Salme- Thomas 

Vi skal nu synge salme nummer 84 

 

10. Læsning fra Det nye Testamente ↑ - Sofie 

Epistlen skriver apostlen Paulus til romerne: I kender tilmed timen og 

ved, at det er på tide at stå op af søvne. For nu er frelsen os nærmere, end 

da vi kom til tro. Natten er fremrykket, dagen er nær. Lad os da aflægge 

mørkets gerninger og tage lysets rustning på. Lad os leve sømmeligt, som 

det hører dagen til, ikke i svir og druk, ikke løsagtigt og udsvævende, 

ikke i kiv og misundelse, men iklæd jer Herren Jesus Kristus, og vær ikke 

optaget af det kødelige, så det vækker begær.  

Romerbrevet 13,11-14 

 

11. Trosbekendelse (synges) ↑ - Signe 

Lad os sammen 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 hellig’, almindelig’ kirke, 

de helliges samfund, syndernes forladelse, 

kødets opstandelse og det evige liv: 

Amen, amen, amen 
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12. Salme – Thomas  

Vi skal nu synge salme nummer 77 

 

13. Evangelielæsning (4 evangelier, to tekstrækker) ↑ - Elisabeth  

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:  

Menigheden synger: Gud være lovet for sit glædelige budskab 

Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte 

Jesus to disciple af sted og sagde til dem: »Gå ind i landsbyen heroverfor, 

og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom 

med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren har 

brug for dem, men vil straks sende dem tilbage.« Det skete, for at det 

skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger: »Sig til Zions datter: 

Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og på et 

trækdyrs føl.« Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. 

De kom med æslet og føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte 

sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre 

skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarerne, som gik 

foran ham, og de, der fulgte efter, råbte: »Hosianna, Davids søn! 

Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det 

højeste!«  

Matthæusevangeliet 21,1-9 

 

14. Prædiken - Ole 

 

15. Lovprisning - Ole  

Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du 

som var, er og bliver, én sand treenig Gud højlovet fra første begyndelse, 

nu og i al evighed. Amen.  
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16. Kirkebøn – Thomas  

Lad os alle bede:  

Trøst og styrk du, vor Gud, alle dem, som er syge og sorgfulde, enten de 

er fjern eller nær. Vær med din nådige hjælp hos alle dem, som lider 

under anfægtelser, og stå os alle bi i fristelsens time.  

 

Velsign og bevar din hellige, almindelige kirke og os i den. Velsign og 

bevar dine hellige sakramenter (dåben og nadveren), og lad dit ord have 

frit løb iblandt os, for at dit rige med retfærdighed og fred og glæde i 

Helligånden må udbredes og vokse, og nådens lys skinne for alle dem, 

der sidder i mørke og dødens skygge.  

 

Hold din beskærmende hånd over vort folk og fædreland og al dets 

øvrighed, velsign og bevar vor dronning Margrethe II og hele 

dronningens hus. Giv dem og os alle nåde, fred og velsignelse og efter et 

kristeligt liv den evige salighed. Amen! 

 

17. Meddelelser – Ole  

 

18. Apostolsk velsignelse (2 Kor 13,13) ↑ - Ole  

Lad os med apostlen tilønske hinanden: Vor Herres Jesu Kristi nåde, 

Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.  

 

19. Salme - Thomas 

Vi skal nu synge salme nummer 87 
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20. Slutningskollekt - Kirstine  

Lad os i fællesskab bede!  

Fadervor, du som er i himlene! Helliget vorde 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 vi også forlader vore skyldnere, 

og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Thi dit er riget og magten 

og æren i evighed! Amen.  

 

21. Velsignelse (4 Mos 6,24-26) ↑- Ole 

Modtag Herrens velsignelse!  

Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og 

være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.  

Menigheden synger: Amen, amen, amen.  

 

22. Salme - Thomas 

Vi skal nu synge salme nummer 80 

 

23. Udgangsbøn – Signe  

Lad os alle bede!  

Herre, jeg takker dig, fordi du har lært mig, hvad du vil, at jeg skal gøre. 

Hjælp mig nu, min Gud, at jeg må holde fast ved dit ord og i liv og død 

styrkes og trøstes derved. Amen.  

 

24. Postludium – organist  


