Vejledning i afholdelse af hjemmegudstjeneste.
Udarbejdet marts 2020 af sognepræst Peter Uth

Gudstjeneste kan holdes alle steder. I situationer, hvor det ikke har været muligt at komme i kirke,
har kristne til alle tider improviseret og holdt gudstjenester eller andagter, hvor de var. Ofte har de
situationer, der på den ene eller anden måde har umuliggjort kirkegangen, samtidig fremkaldt et
ekstra behov for at samle sig om evangeliets budskab om Guds omsorg for os ved sin Søn, Jesus
Kristus. Heldigvis er det eneste der kræves af fysiske rammer for en gudstjeneste, at der er
mennesker, der vil holde gudstjeneste og der blandt disse mennesker er en, som er villig til at lede
gudstjenesten på de andres vegne. Derfor er denne vejledning udarbejdet, så alle, der måtte
ønske det, kan holde andagt eller gudstjeneste. Man er naturligvis frit stillet med hensyn til om
man vil følge vejledningen til punkt og prikke, eller om man blot vil lade sig inspirere.

Forberedelse:






Find evangelieteksten til den kommende søndag. Teksterne kan findes bagerst i
salmebogen eller på https://www.bibelselskabet.dk/praedikentekster-indevaerende-aar.
Frem til 1. søndag i advent 2020 er det evangelieteksten fra 2. tekstrække, der anvendes.
Har man ikke mulighed for at finde teksten til den kommende søndag, kan man selv vælge
et passende tekststykke fra et af evangelierne i Det Nye Testamente.
Uanset hvilken tekst man skal bruge, er det en god ide at teksten igennem for sig selv inden
gudstjenesten. Er der ord eller udtryk, der er vanskelige kan prøve at undersøge
betydningen nærmere, men det er ikke en forudsætning, at alt i teksten står klart for at
man kan bruge den, det vigtigste er at man kan læse den op.
Har man mod på det, kan man forberede en kort prædiken. Det kan måske virke svært,
men en god metode er at tænke over, på hvilken måde vi mennesker kan finde håb i den
konkrete teksts budskab. En anden god metode er simpelthen at genfortælle teksten med
sine egne ord.
Find to til tre salmer. I salmebogen findes der en liste med forslag til salmer til hver søndag
i året og på https://dendanskesalmebogonline.dk/ er det muligt at hører salmernes
melodier.
Vælg nogle salmer med velkendt melodi. Det er langt vigtigere, end at salmerne passer til
teksten eller årstiden, ved en hjemmegudstjeneste. Lange salmer kan deles op i flere dele,
eller man kan vælge kun at synge nogle af versene eksempelvis de to første og det sidste.
Morgensalmer, aftensalmer, påskesalmer, jule- og adventssalmer kan altid bruges.
Har man ikke adgang til nettet eller til en salmebog, kan man måske et enkelt vers eller to
udenad fra et par salmer.
Indret stedet hvor andagten eller gudstjenesten skal holdes. Er man en familie derhjemme
er det mest naturligt at sætte stole op i en kreds på gulvet uden noget bord eller andet
imellem. Er man flere kan man stille stole i rækker som i en kirke.
Det er ikke nødvendigt med noget særligt inventar, men måske har man et kors, der kan
stilles frem, eller man kan lægge små sten eller andet på gulvet i kors-form. Et par
stearinlys kan også være med til at markere, at der holdes gudstjeneste.
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Afholdelse:
Syng første salme.
Bøn (en af de følgende):
Gud, vær nær hos os her, hvor vi er. Giv os kræfter og styrke til at leve og gøre,
hvad vi skal i denne verden, også når den hverdag, vi kender, forandres af store
kræfter. Hjælp os med at huske og tro på, at Jesus Kristus ved sin død allerede har
båret vægten af vores fejltagelser og synder, og giv os ved din Ånd et levende håb
om at skulle forenes med dig ved kraften fra Jesu opstandelse fra de døde. Amen.
Eller
Almægtige Gud, tal til os på dette sted, hvor vi er forsamlet i dit navn, så vi
styrkes i troen på dig, og i mødet med alt, der er uden for vores kontrol, kan stole
på din vilje til at frelse os ved din Søn, Jesus Kristus. Lad du os finde fred i Jesu
løfte om, at din Ånd vil være hos os alle dage. Amen.
Læs evangelieteksten.(Sig eventuelt lidt om teksten, eller hold en kort prædiken.)
Syng anden salme.
Bøn: Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive 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 også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen
Velsignelse: Herren velsigne dig og bevare dig, Herren lade sit ansigt lyse over dig
og være dig nådig, Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.
Syng sidste salme.

