
22 Gud, i din nåde, gør verden ny 23

Forslag til liturgisk gudstjeneste

Forslag 6

Kan bruges som afslutning på et bibelstudium

Alle læser/beder højt det, der er skrevet med fed.

Salme/sang  Alle mine kilder (DDS 441)

Til indgang

Gudstjenesteleder (L): Herre, oplad mine læber,
Menighed (M): så skal min mund forkynde din ære.
(L):   Gud, kom at fri mig.
(M):  Herre, il mig til bistand.
(L):   Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden
(M):  Som i begyndelsen, nu og altid og i al  
   evighed. Amen.

Salme/sang  En af de a�rykte sange skrevet til Kirkernes 
   Verdensråds 9. generalforsamling.  Se 
   appendiks.

Tekstlæsning  En af teksterne, der bruges på Kirkernes 
   Verdensråds generalforsamling:

   Esajas’ Bog 61, 1-4. Luk 4, 16-30
   Jonas’ Bog 4, 1-11; ApG 10, 9-35
   Ezekiels Bog 36, 26-27; 2 Kor 12, 6-10
 
Stilhed

Taizévers  Syng lovsang hele jorden (DDS 420)

Bøn   Gud, du er enhedens og kærlighedens Gud,
(Se andre forslag  lad vores hjerter holde fast ved det, 
i appendiks) vi siger med ord.
   Send os din Ånd,
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  så vi kan bede også om det,
  vi ikke tør bede om.
  Lad din Ånd binde os, 
  når vi helst vil gå vore egne veje.
  Led os. Giv os mod til at bede om,
  at vi må gøre din vilje. 
  Lad os gøre din vilje
  i vor Herre Jesu Kristi navn. 
  Amen.

Velsignelse
Må Gud velsigne os,
så vi bliver utilpasse ved halve sandheder,
nemme svar og et overfladisk forhold til andre.
Vi beder om velsignelse til at leve sådan, at vi har 
hjertet med.

Må Gud velsigne os,
så vi føler vrede over uretfærdighed og udny�else af 
mennesker.
Vi beder om velsignelse til at arbejde for 
retfærdighed og fred.

Må Gud velsigne os,
så vi græder over dem, der lider i smerte, i afvisning, 
i sult og i krig.
Vi beder om velsignelse til at være til trøst og glæde.

Må Gud velsigne os,
så vi får troens dårskab til at regne med,
at vi kan gøre en forskel.

Vi beder om velsignelse til at kunne fly�e os.

(Alternativ: Den aronitiske velsignelse synges. Findes i 
Teensangbogen nr. 173)

Salme/sang Du som har tændt millioner af stjerner (DDS 787)


