Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget
op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Ia. Indledning:
Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har
skabt alle ting, tal du til os i dag, lad os høre dit ord. Jesus vor frelser, du
som gav dig selv for os, åben du vore hjerter. Du gode Helligånd, vi beder
dig forklare Jesus for os, vis os vor egen situation, så vi erkender, at vi er
syndere, der alene frelses ved tro på Jesus. Fader, Søn og Helligånd lær os
at leve efter din vilje og bevar os i en sand tro på dig helt til vor død. Amen.
Velkomst
Sang/salme
Fælles stående syndsbekendelse med ordene fra Salme 51:3-14
Absolution/tilsigelse af syndernes forladelse: På Jesu Kristi befaling og for
hans lidelses og døds skyld kan jeg tilsige jer alle jeres synders nådige forladelse i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn! Amen.

Ib. Tilbedelse og lovsang
To sange/salmer (her kan i stedet være fx barnedåb)

II. Ordet.
Menigheden bruger de såkaldte tekstrækker, som kan findes på
http://bibelselskabet.dk/BrugBibelen/Praedikentekster.aspx.
Prædikanten vælger selv, hvilken af de tre tekster, han bruger som primærtekst. De to andre læses op her.
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Sang/salme
Prædiken over den valgte tekst. Prædikenen afsluttes med lovprisning,
kort fri bøn og apostolsk velsignelse.
Sang/salme

III. Bekendelse, vidnesbyrd og forbøn
Troen bekendes af menigheden. Der skiftes mellem den apostolske
og den nikænske trosbekendelse
Frie vidnesbyrd og mulighed for personlig forbøn.
Menighedens bøn (med tid til eftertanke og egen bøn)
Almægtige og evige Gud! Du himlens og jorden skaber og Herre. Vi bekender for dig, at vi er dig ikke værd, men vi kan ikke undvære dig. Vi beder dig
i Jesu navn: forbarm dig over os og kom til os med din tilgivelse og fred.
Velsign os og hjælp os til at vandre i de gode gerninger, som du forud har
lagt til rette for os. Send din hjælp til alle, som er i nød og fare, syge og
ensomme, fattige, undertrykte og bange. Vær med din nådige hjælp hos
alle, der lider under anfægtelser og fristelser, og styrk dem, som forfølges
for dit navns skyld. Kom til dem, der snart skal dø - send dem et menneske
med et ord fra dig. Stå os alle bi i lykke og nød, i vor sidste time og på
dommens dag. Vi takker og beder særligt for ...
(emner, der er blevet nævnt …)
Hold din beskærmende hånd over vort folk og fædreland. Forbarm dig over
os og tilgiv os, når vi som folk misbruger din nåde og velsignelse. Giv os ikke løn som forskyldt, men fri os fra det onde. Velsign dronningen og den
kongelige familie, vore lovgivere og al øvrighed. Udrust dem med indsigt,
handlekraft og vilje til at følge dit ord.
Velsign og bevar din hellige, almindelige kirke og os i den. Velsign og bevar
dine hellige sakramenter, og lad dit ord have frit løb iblandt os for at dit rige med retfærdighed og glæde i Helligånden må udbredes og vokse, og din
nådes lys skinne for alle dem, der sidder i mørke og dødens skygge. Hold

2

din kirkens tjenere i troskab mod dit ord og i et helligt liv. Stands al vrang
lære og tom gudsdyrkelse og led os på rette vej.
Herre, hør nu hver vores stille bøn … …
Vi beder dig for Luthersk Mission. Giv nåde og visdom til landsledelse (Ole
Malmgaard) og afdelingsstyrelse (Tomas R. Hansen). Vi beder også for
’Det gode Håb’ i Horsens og arbejdet, der går ud derfra. Vi beder om din
velsignelse over Aroskirken, over dens medlemmer og over alle, der deltager gudstjenester, bibelkredse og møder. Må alt her tjene til dit navns ære
og til menneskers frelse. Vi beder for alt dit riges arbejde her i Århus, for
LM’s børne- og junior- og teenarbejde, for mor/barn-gruppen, for Lumi
Radio og for venskabsmiddagene, for LM-kredsen og deres LMU – og for et
fortsat godt samarbejde med dem. Vi beder for Aros LMU og Aros Signal,
for Aroskoret og for vort menighedsråd. Vi vil også gerne bede for gravide
og for nye forældre i vores menighed at du vil være dem særlig nær.
Herre, send vækkelse og åndelig fornyelse over os!
Så takker vi dig, fordi du vil, at alle skal frelses og komme til erkendelse af
sandheden. Derfor beder vi dig: send trofaste arbejdere ud til din høst.
Velsign vore udsendinge i Etiopien, Tanzania, Peru og Cambodja. Særligt
beder vi for vores nærkontaktmissionærer Birgitte Elmkvist Madsen og
Kent og Christina Andersen, for det evangeliske arbejde blandt tyrkisktalende folk – også dem, der bor i Århus/Danmark – og for pendlermissionen
og bibelskolerne i Kiabakari, Ulanga og Ilambilole. Velsign missionærernes
liv og tjeneste og lad dem aldrig savne vished om, at de tjener dig, der hvor
de er. Vi beder dig også for dit folk Israel, at de må kende dig som deres
Messias, og vi beder dig for hvert folk på jorden, at dit evangelium og din
fred må nå til hver enkelt - lige til verdens ende.
Så vil vi takke dig for dit første komme, ja, vi vil prise og ophøje dig, du vor
Herre og Frelser - vi vil løfte vore hoveder i forventning til dig og i forvisning om, at vores forløsning ved dit andet komme nærmer sig.
Fadervor ... Amen!
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IV. Nadver
Sang/salme
Nadverformaning og -indledning: Kære Kristi venner! Vi vil nu dele nadveren med hinanden. Alle, som er døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og som her i livet og i evigheden ønsker at tilhøre Jesus Kristus
og have ham som Herre, er velkomne til at være med.
Nadverfejring skal foregå i respekt for og taknemmelighed til Jesus Kristus,
som selv har indstiftet og indbudt hertil. Deltag derfor ikke på grund af din
egen værdighed og retfærdighed, og bliv ikke væk på grund af din egen
uværdighed og uretfærdighed, men ønsker du Guds tilgivelse af alle dine
synder og ønsker at leve dit liv efter hans bud, så kom til nadveren, fordi
Han indbyder dig til sit fællesskab.
Vor Herre Jesus Kristus har nemlig selv sagt: »Jeg er livets brød. Den, som
kommer til mig, skal ikke sulte; og den, som tror på mig, skal aldrig tørste.« I sin hellige nadver skænker den korsfæstede og opstandne frelser os
sig selv, så at hver den, som sulter og tørster efter retfærdighed, dér kan
finde mad og drikke til evigt liv. Så følg i lydig tro hans indbydelse, når han
siger: »Tag dette og spis det; drik alle deraf; gør dette til min ihukommelse!« Da vil han forene jer med sig selv, så at I under vandringen her på jorden hele tiden må tænke på ham og engang samles med ham i hans rige.
Nadverbøn: Lad os bede: Opstandne Herre og frelser, du, som selv er her
sammen med os med al din kærligheds rigdom! Giv os at modtage dit legeme og blod til din ihukommelse og for at blive befæstet i troen på syndernes forladelse. Rens os fra synd, og styrk os i det evige livs håb. Giv os
at vokse i kærligheden til dig og til hinanden, og lad os med alle troende
blive ét i dig, ligesom du er ét med Faderen. Amen.
Sang/salme
Indstiftelsesordene og nadveruddelingen:
Lad os rejse os under indstiftelsesordene: Vor Herre Jesus Kristus tog i den
nat, da han blev forrådt, et brød, takkede og brød det, gav sine disciple det
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og sagde: »Tag det og spis det; dette er mit legeme, som gives for jer. Gør
dette til min ihukommelse!«
Ligeså tog han også bægeret efter måltidet, takkede, gav dem det og sagde: »Drik alle heraf; dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette, hver gang I drikker det, til
min ihukommelse!«
Dette er Jesu Kristi legeme / Dette er Jesu Kristi blod.
Den korsfæstede og opstandne frelser, vor Herre Jesus Kristus, som nu har
givet os sit hellige legeme og blod, hvormed han én gang for alle har sonet
for alle vore synder, han styrke og bevare os derved i en sand tro til det evige liv! Fred være med os alle! Amen.
Afslutningsbøn og velsignelse: Vi takker dig, Herre, vor Gud, almægtige Fader, fordi du i din barmhjertighed har givet os Jesu legeme og blod til tilgivelse for vores synder. Vi beder dig om, at du vil lade det virke i os efter din
vilje til at styrke vores tro, grundfæste vort håb og gøre den indbyrdes kærlighed levende og brændende iblandt os, for din Søns, Jesu Kristi, vor Herres skyld.
Modtag Herrens 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.

V. Afslutning
Sang/salme
Udgangsbøn: Treenige Gud, vi takker dig for Ordet, vi har hørt og for Jesu
legeme og blod, som vi har modtaget til syndernes forladelse. Lad alt hvad
vi har delt ved denne gudstjeneste lede os til en sund tro og lære os at leve
vort hverdagsliv i tro og tillid til dig. Herre, hjælp os at huske dit Ord og
bøje os for det. Styrk du vor tro og giv os at leve i et ret forhold til dig og til
hinanden, indtil du kommer igen i herlighed og skaber en ny himmel og en
ny jord. Amen.
Gudstjeneste slutter altid med kaffe mv. En gang imellem er der kirkefrokost efterfulgt af kirkeeftermiddag med undervisning af menigheden …
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