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- dog ét i Kristus!
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Medvirkende ved gudstjenesten: 

Kirsten Münster, præst ved Haderslev Domkirke 
Raymond Marquardt, præst ved Frikirken i Multihuset 
Gregers Mærsk-Kristensen, præst i Den katolske Kirke 
 

Organist: Janne Roager 
Gl. Haderslev Kirkes Voksenkor 
 

Lyd: Robert Bech 

Nu takker alle Gud 
med hjerte, mund og 
hænder, 
som overflødigt godt 
os uforskyldt tilsender, 
som os fra moders liv 
og første barndomsstund 
i alt vort levneds tid 
velsigned mangelund! 

Den evig rige Gud, 
han os fremdeles give 
fred og frimodighed, 
mens vi er her i live, 
så vi i nåde stå 
hos ham og på vor bøn 
få hjælp i nød og død, 
til sidst hans nådeløn! 

Gud Fader med Guds Søn 
og Helligånd tillige 
ske tak og lov og pris 
i høje Himmerige! 
Treenig Gud, som var 
og er og bliver, dig 
vort takke-offer frem 
vi bær' ydmygelig. 
 

   Martin Rinckart,   oversat. 

Information om dagens videre program 

Uddeling af nadver  
Man modtager oblaten og dypper den i bægerets saft 
 

Under uddelingen synger vi gentagne gange: 

Kirkebøn: 

Indledes af en præst. Derefter forbøn af fem repræsentanter fra 
vores menigheder. Afsluttes med fælles Fadervor 
 

Velsignelsen 
 

Fællessalme:  (stående) 

Som korn fra mange marker, 
ud over jorden lagt, 
i dette brød på bordet 
til ét blev sammenbagt, 
lad også kirken samles, 
o Gud, fra hvert et sted, 
så vi til ét kan blive 
i Himmerigets fred! 

Fra tunge drueklaser 
blev mange dråber saft 
forenet her i vinen, 
der rummer Herrens kraft. 
Lad sådan kirken samles 
fra hvert et land på jord 
og blive Guds familie 
ved Himmerigets bord! 
 

   Efter oldkirkelig nadverbøn. 



Gudstjenestens forløb: 

Vi samles i foyeren, hvor der gives en introduktion til gudstjene-
sten. Derefter bæres påskelyset ind, og alle følger efter til tonerne 
af ”Lover den Herre” 
 

Inde i kirkesalen: Velkomst og introduktion til gudstjenesten 
 

Indledning: Kyrie  (stående)  
   Herre, forbarm dig over os! (gentages) 
   Kristus, forbarm dig over os! (gentages) 
   Herre, forbarm dig over os! (gentages) 
 

Fællessalme  (stående) 

Inden læsningen følges børnene med en voksen ud til børnekirke 
 

Evangelielæsning: Johs. 17,9-23  (stående) 
 

Trosbekendelsen fremsiges i fællesskab 
 

Prædiken ved de tre præster 
 

Fællessalme  (siddende) 

Vidunderligst af alt på jord 
er Jesu Kristi rige, 
dets herlighed er og så stor, 
at det har ingen lige. 
 

Usynligt vel som sjæl og sind 
det nemt dog er at kende, 
alt som en stad på bjergetind, 
der ses til verdens ende. 
 

Dets gåde er et Guddoms-ord, 
som skaber, hvad det nævner, 
som fylder dale trindt på jord 
og klipperne udjævner. 
 

Med det indvies Jesu dåb, 
velsignes Jesu bæger, 
så hist udspringer livets håb, 
og her det vederkvæger. 
 

Med ordet skabes gode kår 
for barnekæmper lave, 
så de kan le ad banesår 
og springe over grave. 
 

Med det der skabes vin af vand 
og paradis af ørke, 
med det der skabes lys om land, 
mens verden går i mørke. 

Lad hvisle kun i ormegård, 
at riget er lagt øde, 
Gud kroner ligefuldt dets år 
med frugtbarhed og grøde. 
 

Dets glans opstår som aks i vang, 
som maj i bøgeskove, 
ja, prægtig under fuglesang 
som gyldensol af vove. 
 

Det er den store konges glans, 
som kun på korset døde, 
for at med livets rosenkrans 
jordklimpen ham kan møde. 
 

Ja, når han kommer i det blå, 
er kristnes kamp til ende, 
hvad troende i spejlet så, 
skal salige erkende. 
 

Da riget er med solekår 
til syne og til stede 
i evighedens gyldenår 
med ret og fred og glæde. 
 

                  N.F.S.Grundtvig. 

Korsang:  

1. Jeg er i Herrens hænder 
2. Nu bede vi den Helligånd (sats) 

Nadverens indstiftelsesord 
 

Fredshilsen 

Lover den Herre, den mægtige konge med ære! 
Lov ham, min sjæl, og lad det din forlystelse være! 
Mød ham med sang, 
psalter og harpe, giv klang! 
Åndelig leg vil jeg lære. 
 

Lov dog den Herre, som alting så herlig regerer, 
ham, der som ørnen på vinger dig løfter og bærer, 
lader dig få    
mer, end du selv kan forstå, 
bedre, end hjertet begærer. 
 

Lov dog den Herre, som alting så vel for dig mager, 
ham, som dig sundhed forlener og venlig ledsager! 
Tænk, af hvad nød    
denne din Herre så sød 
dig ved sin almagt uddrager! 
 

Lov dog den Herre, som dig i din stand giver lykke, 
ham, som med tusind velsignelser véd dig at smykke! 
Tænk dog derpå,    
at han sin ære kan få, 
ak, i din sjæl det indtrykke! 
 

Lov da den Herre, min sjæl, og hvad i mig mon være, 
hvad som har ånde, ophøje hans navn og hans ære! 
Han er dig god,    
ak, gør ham aldrig imod! 
Amen, han selv dig det lære! 
                                                   Joachim Neander,  oversat. 

Bøn  
 

Epistellæsning: Efes.4,1-6  (stående) 


