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Efterfølgende forslag til lægmandsgudstjeneste er udarbejdet 
som et privat forslag i forbindelse med arbejdet i arbejdsgrup-
pen »Kirken på Landet«. Ordningen er især tænkt som en god-
kendt eller autoriseret mulighed for at holde gudstjeneste i pa-
storater på landet, når sognepræsten har friweekend eller hol-
der ferie.  
 Der er tale om en redigeret og forenklet version af en vejle-
dende ordning for hverdagsgudstjeneste i »Tillæg til Alter-
bogen«, udgivet af biskopperne i 1993 (s. 322-330). Ordningen i 
alterbogstillægget er beregnet til også at anvendes, hvor sog-
nets faste gudstjeneste ikke kan gennemføres med præst.  
 

Holger Villadsen, februar 2014 
 
 

Forslag til lægmandsgudstjeneste 
 

Efterfølgende vejledende ordning kan anvendes, hvor sognets faste 
gudstjeneste på en søn- eller helligdag ikke kan gennemføres med 
præst. Årsagen kan fx være, at sognets (pastoratets) faste præst har 
ferie eller friweekend, at præsten pludselig er blevet forhindret på 
grund af sygdom, eller at pastoratet omfatter flere end to sogne.  
 Sognets faste præst kan i sådanne tilfælde overlade ledelsen af 
gudstjenesten til kirkesangeren, organisten eller et medlem af 
menigheden. Gudstjenestens bønner og læsninger foregår fra korbue 
eller et andet egnet sted i kirken. Dagens kollekter og bibelske 
læsninger anvendes, men der holdes ikke nadver. 
 Det forudsættes i vejledningen, at der medvirker kirkemusikere 
(organist og kirkesanger), men det er ikke en forudsætning for at gen-
nemføre gudstjenesten. I det følgende: L = leder af gudstjenesten / 
lægmand / liturg. 
 
 
 

I. INDLEDNING 
Førend gudstjenesten begynder, ringes der 3 gange med kirkens 
klokke(r). Sidste ringning afsluttes med bedeslagene.  
 
1 Indgang (Præludium) 
Kan udelades.  
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2 Indgangsbøn 
Der læses den indgangsbøn, som normalt bruges i kirken, eller føl-
gende:  
Lad os alle bede! 
Herre, jeg er kommet ind i dette dit hus for at høre,  
hvad du, Gud Fader, min skaber,  
du Herre Jesus, min frelser,  
du gode Helligånd, i liv og død min trøstermand,  
vil tale til mig. 
Herre, oplad nu således ved din Helligånd  
for Jesu Kristi skyld mit hjerte,  
at jeg af dit ord kan lære  
at sørge over (for) mine synder  
og at tro i liv og død på Jesus  
og hver dag forbedre mig i et helligt liv og levned.  
Det høre og bønhøre Gud, ved Jesus Kristus. Amen.  
 
3 Indgangssalme  
 
4 Hilsen 
L siger (fra korbue eller et andet egnet sted i kirken):  
Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader,  
og Herren Jesus Kristus! 
 
5 Indledningskollekt 
L fortsætter: 
Lad os alle bede! 
L læser derefter én af dagens bønner.  
Indledningskollekten kan udelades. 
 

II. ORDET 
6 Første læsning 
fra Det Gamle eller Det Nye Testamente.  
Menigheden står op under læsningen. 
 
7 Salme mellem læsningerne 
 
8 Evangelium  
L indleder dagens evangelielæsning med ordene: 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten . . . 
Menigheden rejser sig og svarer: 
Gud være lovet for sit glædelige budskab. 
Teksten læses derefter af L.  
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9 Trosbekendelsen 
Trosbekendelsen siges eller synges af menigheden, som står op. 
Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. 
Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens ska-

ber. 
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er 

undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint un-
der Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til 
dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til 
himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre 
hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. 

Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de hel-
liges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og 
det evige liv. Amen. 

 
10 Salme  
 
11 Prædiken 
Prædikenen holdes fra prædikestolen eller et andet egnet sted i kirk-
erummet. Den kan udelades, og i givet fald udelades også salmen før 
prædikenen.  
 
12 Salme  
 
13 Kirkebøn 
Kirkebønnen kan bedes af L alene, andre medlemmer af menigheden 
kan medvirke, eller den kan bedes som vekselbøn. 
 
14 Fadervor 
Menigheden siger eller synger i fællesskab Fadervor. 
 

III. AFSLUTNING 
15 Velsignelse 
L siger (fra korbue eller et andet egnet sted i kirken):  
Vor Herre Jesu Kristi nåde  
og Guds kærlighed  
og Helligåndens fællesskab  
være med os alle! Amen.  
 
16 Udgangssalme 
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17 Udgangsbøn 
Der læses den udgangsbøn, som normalt bruges i kirken, eller føl-
gende:  
Lad os alle bede! 
Herre, jeg takker dig af hele mit hjerte,  
fordi du har lært mig, hvad du vil, at jeg skal gøre.  
Hjælp mig nu, min Gud,  
ved din Helligånd for Jesu Kristi skyld,  
at jeg må bevare dit ord i et rent hjerte,  
deraf i troen styrkes, i et helligt levned forbedres  
og mig derved i liv og død trøste. Amen. 
 
18 Udgang (Postludium) 
Kan udelades.  
 
 


