FYLLINGSDALEN MENIGHET
ORDNING FOR FAMILIEGUDSTJENESTE (G3)
Familiegudstjenestene kan ha dåp eller nattverd, men ikke begge deler.
Gudstjenestene bør være korte, ikke over 1 time.

L = liturg
ML = medliturg
A = alle

Sist revidert 08.07.2015

I. SAMLING
Klokkeringing
Informasjon om dagens gudstjeneste.
Informasjonen avsluttes med: «La oss være stille for Gud»
Kort stillhet
Tre klokkeslag
Preludium og inngangssalme
Før inngangssalmen spilles et preludium, normalt som forspill til salmen, eller synges
en korsang.
Det kan vere en prosesjon under preludiet/forspillet og/eller inngangssalmen.

Inngangsord
L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.
Samlingsbønn
L Gud er vår Far
A Her i sitt hus tar han oss inn i varme og lys.
L Han er oss nær.
A Nå skal hans ord lede oss rett og styrke vår tro.
L Gud er vår Far
A Vi er hans barn. Nå vil vi prise ham, nå er han her.
L/ML

Måne og sol (Salmeboka nr 240)
I stedet for «Syng for Herren» og «Måne og sol», kan man bruke Gloria, som i G1
(Allmenn serie, Rolf Karlsen sin melodi, kort utgave). Det er spesielt viktig at Gloria
er med på julaften!

Dåp i gudstjenesten skjer her. Dåpsliturgien står på et eget ark.
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II. ORDET
Lesning Dagens klokker leser fra bibelen. Menigheten sitter.
ML Det står skrevet hos/i …
ML Slik lyder Herrens ord.
Salme
Kan erstattes av korsang eller musikkinnslag.

Preken
Slutter med: L Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som

var og er og blir én sann Gud fra evighet og til evighet

Trosbekjennelse CREDO Har det vært dåp i gudstjenesten, faller
trosbekjennelsen bort her.

L La oss bekjenne vår hellige tro.

Menigheten står.

A Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,
himmelens og jordens skaper.
Jeg tror på Jesus Kristus,
Guds enbårne Sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fór ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fór opp til himmelen,
sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.
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Jeg tror på Den Hellige Ånd,
en hellig, allmenn kirke,
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse
og det evige liv.
Amen.
Menigheten setter seg.

Salme
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III: FORBØNN
Syndsbekjennelse
L La oss bøye oss for Gud og be om tilgivelse.
A Gud, du kjenner og elsker oss alle.
Vi har gjort deg imot.
Vi har glemt deg og det du vil vi skal gjøre.
Vi har tenkt mer på oss selv enn på andre.
Tilgi oss for Jesu skyld.
Amen.

Forbønn for kirken og verden
Vanligvis brukes «Et lys»-sangen med tilhørende bønneledd, samtidig som en tenner
lys i lysgloben. Se vedlegg. Obs: forsanger er nødvendig. Bønneleddene har veldig
lokalt preg, og kan gjerne suppleres med leste bønner for resten av verden.

Alternativt kan en lage en forbønn etter forbønnsmodell 3 (gudstjenesteboka side
2.50), og bruke salmen «Vær meg nær, å Gud» som forbønns-svar, ett vers om
gangen.
Dersom det ikke er verken dåp eller nattverd i gudstjenesten, avsluttes forbønnen
med «Vår Far».
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A (sier fram)
Vår Far i himmelen.
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt,
og makten og æren i evighet.
Amen.

Menighetens takkoffer.
Offerformål opplyses i informasjonen om dagens gudstjeneste.
Kollekten blir lagt i kurv på alteret. Under offervandringen framføres instrumental
eller vokal musikk. Når det skal være nattverd, bæres nattverdelementene fram mot
slutten av offervandringen.

L Evige Gud, din er jorden og det som fyller den.
Alt vi eier tilhører deg. Av ditt eget gir vi deg tilbake.
A Ta imot oss og våre gaver i Jesu navn. Amen.
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IV. NATTVERD
Skal det være nattverd i familiegudstjenesten, bruker en
enten
samme ordning som i G2 (Nattverdbønn D, gudstjenesteboka side 2.75). Til Sanctus
og Agnus Dei bruker en melodiene fra allmenn serie (som i G1), Vår Far sies fram.
eller
nattverdordning for særlige anledninger (gudstjenesteboka side 2.79), uten «Troens
mysterium», uten Fredshilsen, men med tilføyd Agnus Dei. Til Sanctus og Agnus Dei
bruker en melodiene fra allmenn serie (som i G1), Vår Far sies fram.
Intinksjon, d.v.s at nattverdgjestene får et brød og dypper det i vinen.
Barn og andre som kommer fram, og som viser at de ikke skal motta nattverden,
velsignes av den som bærer brødet, med håndspåleggelse eller korstegning.
Samtidig med nattverdmåltidet kan folk gå og tenne lys i globen eller legge fra seg
steiner ved foten av korset.
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V. SENDELSE
Kunngjøringer

kan komme her, etter 3x3 slag, vises på lerret under
postludiet eller leveres ut skriftlig ved utgangen.

Salme Menigheten står.
Velsignelse

L
A

L sier eller synger
Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
A

Tre ganger tre bønneslag
Kunngjøringer kan evt. komme her.
Postludium evt. m/utgangsprosesjon
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