Gudstjenesten i
Uldum og Langskov kirker
Klokkeringning, som afsluttes med 9 (langsomme) bedeslag.
Præludium. Gudstjenesten indledes med orgelmusik.
Indgangsbøn. Læses af kirkesangeren.
1. fællessalme.
Hilsen.

Præsten siger: ”Herren være med jer!”
menigheden svarer: ”Og Herren være med dig!”

Bøn.

Læses af præsten og
Menigheden svarer: ”Amen!”

Læsning.

Præsten læser fra Det Gamle Testamente (alle rejser sig)

2. fællessalme.
Hvis der er dåb i gudstjenesten, ligger den efter 2. salme.
Dåb.

Dåben indledes med, at præsten fremsiger lovprisning og bøn.
Præsten læser nu fra Det Nye Testamente (alle rejser sig).
Selve dåbshandlingen indledes med, at præsten korstegner dåbsbarnet.
Derpå spørges gudmor/gudfar på barnets vegne ind til trosbekendelsens
led og barnet døbes i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.
Præsten lægger derpå så hånden på den døbtes hoved og fremsiger dåbsvelsignelsen.
Dåbshandlingen afsluttes med, at menigheden sammen beder Fadervor
(teksten findes på salmebogens sidste side) og præsten holder en kort tale til forældre og faddere. Under faddertiltalen må menigheden gerne sidde ned.

Hvis der ikke er dåb:
Læsning.

Præsten læser fra Det Nye Testamente (alle rejser sig).

Trosbekendelsen. Fremsiges af menighed og præst (teksten findes på salmebogens næstsidste side) og sluttes af med, at vi synger v. 7 fra
Salmebogens nr. 123:
”Lad verden ej med al sin magt
os rokke fra vor dåbes pagt,
men giv, at al vor længsel må
til dig, til dig alene stå!

3.
fællessalme.
Ved morgengudstjenesten kl. 9 fremsiges Trosbekendelsen efter 1. læsning og 2. læsning
og 3. salme bort falder.
Evangelielæsning. På prædikestolen indleder præsten med at sige:
”Dette hellige evangelium skriver evangelisten...” (alle rejser sig
op). Menigheden svarer: ”Gud være lovet for sit glædelige budskab.”
Teksten læses derefter af præsten.
Prædiken

Prædikenen sluttes med kirkebøn og

Apostolsk velsignelse ( alle rejser sig).
4. fællessalme
Nadver. Præsten siger: ”Opløft jeres hjerter til Herren! Lad os prise hans navn!”
Præsten fortsætter: ”Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige, han,
som var, og som er, og som kommer.”
Menigheden synger: ”Hosianna i det højeste!”
Præsten: ”Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.”
Menigheden: ”Hosianna i det højeste!”
Menigheden synger:
”O du Guds Lam!
med korsets skam,
du bar al verdens synder,
derfra al trøst begynder;
miskundelig
forbarm du dig!”
Præsten fortsætter med nadverbønnen: ”Opstandne Herre og frelser...” og
menigheden svarer: ”Amen!”
Menighed og præst beder sammen Fadervor.
Præsten fremsiger nu indstiftelsesordene (alle rejser sig op)
Derpå går nadvergæsterne op og knæler ved alteret, hvor de modtager brød og vin.
Nadveren afsluttes med bortsendelsesordene og fredsønsket: ”Fred være med jer!”
5. fællessalme
Bøn Læses af præsten og
menigheden svarer: ”Amen!”
Velsignelsen lyses af præsten (alle rejser sig op) og
menigheden svarer: ”Amen, amen, amen!”
6.fællessalme
Udgangsbøn. Læses af kirkesangeren.
Postludium. Gudstjenesten afsluttes med orgelmusik, hvorunder alle går ud af kirken.

