Ryslinge Sognekirke

Ryslinge, den 14. marts 2020
Forslag til at holde en minigudstjeneste alene eller sammen med et par stykker i hjemmet:
Før I går i gang: Find et sted hvor I kan sidde sammen. Gør et bord klar med en bibel, måske med et par
blomster fra haven, et kors, og et eller to lys.
Samling:
Tænd det/de lys der er sat frem.
En læser: Jesus sagde: ”Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket,
men have livets lys”
Bøn: Tak Gud, at du er hos os i dag. Om vi er alene, to eller 100 mennesker, om vi er børn
eller voksne, så må vi fejre søndag med dig i dag. Tak for det. Amen.
Syng en sang eller salme: I vælger selv. Jeg kan foreslå: Salmebogens nr. 7 (Herre Gud! Dit
dyre navn og ære) eller Salmebogens nr. 747 Lysets engel går med glans.
Læs i biblen:
Læs højt til indledning: I fastetiden gør vi også klar til påsken. Jesus kom til jorden for at
være sammen med mennesker og gennem sit liv fortælle, at Gud elsker os. Men han kom
også for at lide, dø og vinde over døden, da han opstod påskemorgen. Det var søndag, han
opstod og derfor er søndag en festdag for kristne i hele verden.
Sig trosbekendelsen sammen (Kan findes på folkekirken.dk eller i Salmebogen på side 795)
Læs fra biblen: I vælger selv. Jeg kan foreslå: Jarius´ datter (Lukasevangeliet kapitel 8, vers
40-56)
I kan overveje eller tale lidt sammen om teksten: Hvad kan du bedst lide ved den? Hvad
fortæller historien om Jesus?

Bøn og afslutning:
Bøn:

•
•
•
•
•

I kan bede for:
Danmark og hele verden. F.eks. dem der har det svært og dem der har et særligt ansvar)
Kirken i Danmark og resten af verden
Jer selv, venner og familie
Find noget at sige tak for
Bed for at blive styrket og bevaret i troen og håbet som Jesus har rakt os.
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Bed Fadervor sammen. (Kan findes i salmebogen s. 802, midten)
Sang eller salme: I vælger frit. Jeg kan foreslå: Salmebogens nr. 49 (Ingen er så tryg i fare).
Apostolsk velsignelse:
Slut med at folde hænder eller holde hinanden i hænderne, mens I siger den apostolske
velsignelse sammen: ” Vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab
være med os alle. Amen”.

Sluk det levende lys eller lade det lyse videre.
Bagefter kan man jo drikke en kop kirkekaffe.

