
Genåbning af Hunderup Kirke 

 Søndag den 22. november 2020 kl. 14 

Program:  

Kl. 14 – Festgudstjeneste  

 

Om kirkerestaureringen – konservatorerne fortæller om 

de udførte arbejder  

 

Ordet frit og forfriskning 



1. Klokkeringning   

 

2. Præludium: Händels Messias: “O thou that tellest good 

tidings to Zion” 

 

3. Indgangsbøn 

 

Menigheden må desværre ikke synge med på salmerne 

4. Salme 478: Vi kommer til din kirke, Gud 

1 Vi kommer til din kirke, Gud, 

og finder døren åben. 

Det navn blir aldrig slettet ud, 

vi fik hos dig i dåben. 

 

2 I dåben har du givet os 

dit Himmerig i eje, 

selv om du vidste, vi i trods 

gik bort fra dine veje. 

 

3 O Herre, hvor skal vi gå hen? 

din dør er altid åben. 

Her taler du til os igen 

som første gang i dåben. 

 



5. Lucie Jørgensen: At lære er at ville, Halfdan Rasmussen 

 

6. Læsning af stykket om Martha og Maria  

Mens de var på vandring, kom Jesus engang ind i en landsby, 

og en kvinde ved navn Martha tog imod ham.  Hun havde en 

søster, som hed Maria; hun satte sig ved Herrens fødder og 

lyttede til hans ord.  Men Martha var travlt optaget af at sørge 

for ham. Hun kom hen og sagde: »Herre, er du ligeglad med, 

at min søster lader mig være alene om at sørge for dig? Sig 

dog til hende, at hun skal hjælpe mig.«  Men Herren svarede 

hende: »Martha, Martha! Du gør dig bekymringer og er 

urolig for mange ting.  Men ét er fornødent. Maria har valgt 

den gode del, og den skal ikke tages fra hende.« 

Lukasevangeliet 10, 38-42 

 

Menigheden må desværre ikke synge med på salmerne 

7. Salme 323: Kirken den er et gammelt hus  

1 Kirken den er et gammelt hus, 

står, om end tårnene falde; 

tårne fuldmange sank i grus, 

klokker end kime og kalde, 

kalde på gammel og på ung, 

mest dog på sjælen træt og tung, 

syg for den evige hvile. 



2 Vi er Guds hus og kirke nu, 

bygget af levende stene, 

som under kors med ærlig hu 

troen og dåben forene; 

var vi på jord ej mer end to, 

bygge dog ville han og bo 

hos os i hele sin vælde. 

 

3 Fonten os minder om vor dåb, 

altret om nadverens nåde, 

alt med Guds ord om tro og håb 

og om Guds kærligheds gåde, 

huset om ham, hvis ord består, 

Kristus, i dag alt som i går, 

evig Guds Søn, vor genløser. 

 

4 Give da Gud, at hvor vi bo, 

altid, når klokkerne ringe, 

folket forsamles i Jesu tro 

der, hvor det plejed at klinge: 

Verden vel ej, men I mig ser, 

alt, hvad jeg siger, se, det sker; 

fred være med eder alle! 

 



8. Prædiken + kirkebøn + apostolsk velsignelse  

 

Menigheden må desværre ikke synge med på salmerne 

9. Salme 331: Uberørt af byens travlhed 

1 Uberørt af byens travlhed og trafikkens tunge brus, 

som en helle midt i larmen står det underligste hus. 

Stilhed, der er livets egen, overdøver dagens krav, 

her hvor Helligånden holder åbent hus for høj og lav. 

Her har dagen evighed, 

her har kærlighed sit sted, 

hvor Guds Søn er sammen med os under Helligåndens fred, 

og da føler vi en stund, 

at vi står på hellig grund, 

og at livets mening lyder fra vor skabers egen mund. 

 

2 Støjniveauet stiger om os, alle jager efter vind, 

så Guds Helligånd må hviske for at nå et splittet sind; 

men da hænder søndag morgen det forunderlige, at 

Kristus hilser os i døren: "Dine synder er forladt!" 

Her har dagen evighed, 

her har kærlighed sit sted, 

hvor Guds Søn er sammen med os under Helligåndens fred 

og da føler vi en stund, 

at vi står på hellig grund, 

og at livets mening lyder fra vor skabers egen mund. 



3 Slægters fodtrin lyder mod os op igennem glemte år, 

danse-lette eller tunge, som de følte deres kår, 

når de andagtsfulde kom med deres små til livets Gud, 

når de knugede af sorgen bar de kære døde ud. 

Her har dagen evighed, 

her har kærlighed sit sted, 

hvor Guds Søn er sammen med os under Helligåndens fred, 

og da føler vi en stund, 

at vi står på hellig grund, 

og at livets mening lyder fra vor skabers egen mund. 

 

4 Stilhed, der er livets egen, falder på os ord for ord, 

når vi knæler ung og gammel med Guds Søn omkring hans bord. 

Selviskhed er næsten komisk, her hvor sidste mand er først, 

og et fattigt barn, der leger for Guds ansigt, kaldes størst. 

Her har dagen evighed, 

her har kærlighed sit sted, 

hvor Guds Søn er sammen med os under Helligåndens fred, 

og da føler vi en stund, 

at vi står på hellig grund, 

og at livets mening lyder fra vor skabers egen mund. 

 

 

 



10. Fadervor (fælles)  

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.  

 

11. Velsignelse  

 

Menigheden må desværre ikke synge med på salmerne 

12. Salme 401: Guds ord, det er vort arvegods 

Guds ord det er vort arvegods, 

det skal vort afkoms være; 

Gud, giv os i vor grav den ros, 

vi holdt det højt i ære! 

Det er vor hjælp i nød, 

vor trøst i liv og død; 

o Gud! ihvor det går, 

lad dog, mens verden står, 

det i vor æt nedarves! 

 

 

 



13. Udgangsbøn 

 

14. Postludium: “Dig være ære” mel: Georg Friedrich 

Händel – tekst over 1 Kor 15, 46 – 55 

 

Musik og sang: Lucie Møller Jørgensen, Hanne Rath Degn, 

Hanne Præstegaard og Dorte Grangård Olesen.  

Sognepræst: Ole Witte Madsen  

 

 

 

Tak til  

Augustinus Fonden og Statens 

Kirkeistandsættelsesordning for økonomisk 

støtte til restaureringen. 


