Gudstjenestens forløb:
Ved ankomst vises på skærm en præsentation, der belyser temaet
”Fred og frihed forpligter” på forskellig måde
Indledningsmusik: ”Nu glæd dig i Herren, mit hjerte”
Velkomst og indgangsbøn ved Svend Jensen
Fællessalme:

Præst: Herre, du, som sagde, at vi skulle tilgive vor næste 70 gange
7 gange. Du har selv tilgivet os 70 gange 7 gange. Herre, lad os aldrig flygte bort fra den opstandne Jesus. Herre, lad os aldrig give op,
selvom tilgivelsen kan være svær. Herre, forbarm dig!
Alle: Herre, forbarm dig.
Præst: Den almægtige Gud forbarme sig over os, forlader os vore
synder og fører os til det evige liv.

Læsning: 2. Korintherbrev 5,17-21 (stående)

Ja, engang mine øjne skal
se Kongen i hans pragt,
tilbede i hans tempelhal
hans nåde og hans magt.
I et krystalklart hav af lys
forsvinder tidens nat og gys,
forvandlet blir hver gåde her
til lovsangsjubel der.

Men skønnest er det dog at se
Guds underfulde Lam
med mærkerne fra korsets træ
og sejrens glans om ham.
Og denne glans er mer end sol,
den er Guds gyldne nådestol,
og støvets dragt, som her mig bandt,
blir klar som diamant.

Og salighedens tonevæld
skal bruse som et hav,
som sus af skov en sommerkvæld,
når himlen er som rav,
og al naturen genfødt er,
og ingen skygger falder mer.
Og alt, hvad skønt mit øje så,
ny glans og glød vil få.

Så er jeg frelst, så er jeg fri,
så har jeg vundet frem.
Så er min strid med ét forbi,
så er jeg i mit hjem.
Det hjem min frelser lovet har
hver den, som korset med ham bar,
Guds Paradis, vort rette hjem,
det ny Jerusalem.
Åb. 21,2

Karl Martinussen 1954
dansk 1989.

Trosbekendelsen fremsiges i fællesskab (stående)
Domkoret synger: ”Gud være os nådig” - Under korsangen følges
med en voksen ud til børnekirke v. Nikolaj Holmgaard.
Prædiken er delt mellem en præst fra Folkekirken og en præst fra
Din Frikirke.
Fællessalme:
Dejlig er jorden!
Prægtig er Guds Himmel!
Skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de favre
riger på jorden
går vi til Paradis med sang.
Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang;

aldrig forstummer
tonen fra Himlen
i sjælens glade pilgrimssang.
Englene sang den
først for markens hyrder;
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd dig,
os er en evig frelser fød!

Kyrie: Veksler mellem præsten og menigheden.
Præst: Herre, i en verden, hvor alt kan synes at handle om vækst og
forbrug, erkender vi, at den store fare og fristelse er, at vi blot giver
efter, ikke kæmper imod, og med en sløvet samvittighed blot er optaget af jagten efter overfladiske fornøjelser. Herre, forbarm dig!
Alle: Herre, forbarm dig.
Præst: Herre, vi har ladet os selv forføre. På tusind måder har vi
afvist din kærlighed. Dog vil vi gerne atter på ny forny vor pagt med
dig. Vi har brug for dig. Frels os igen. Herre drag os endnu engang
ind i din forsonende omfavnelse. Herre, forbarm dig!
Alle: Herre, forbarm dig.

B.S. Ingemann 1850.

Kirkebøn:
Bedes af fem repræsentanter fra vores menigheder. Afsluttes af
præsten med fælles Fadervor.
Lovsange:
Amazing grace – my chains are gone
Elske som dig
Guds fred - medley
Nadver: Kim introducerer - Gregers for den katolske menighed.
Indstiftelsesordene lyder, hvorefter præsterne fra menighederne
uddeler. Det er kontinuerligt, hvor man modtager oblaten og dypper
den i bægerets saft (tentur).

Under uddelingen synger vi gentagne gange:
Jeg er i Herrens hænder,
når dagen gryr i øst.
Hver morgen han mig sender
sit ord med lys og trøst.
Hvad dagen mig vil bringe
af glæde og af savn,
jeg kan på bønnens vinge
få kraft i Jesu navn.

Jeg er i Herrens hænder,
når dagen dør i vest.
Min synd jeg trygt bekender
for ham, min høje gæst.
Han gir mig Himlens nåde
og sætter englevagt,
for natten vil han råde
med hellig Guddoms-magt.

Jeg er i Herrens hænder
i alt, som med mig sker.
I smil og gråd jeg kender,
at Herren er mig nær.
Om jeg i dybe dale
må gå den tunge vej,
fra Himlens høje sale
hans øje følger mig.

Jeg er i Herrens hænder,
når dødens bud mig når.
Mens lyset tyst nedbrænder,
fra ham jeg hilsen får.
Han gir mig stav til støtte,
han gir mig trøst i sind,
og glemt er sår, der blødte,
på vej til Himlen ind.

Velsignelsen

18. november 2018

Erling Tobiassen 1932.
Dansk 1989.

Fællessalme:
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!

Haderslev Kirkedag

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.
M. Rinckart, oversat.

Afrunding og info om dagens videre program.
Afslutningsmusik: ”Jeg kender ham, hvem jeg har overgivet”

Fred

og frihed forpligter!

Gudstjeneste på Harmonien

Medvirkende ved gudstjenesten:
Kim Legarth, præst ved Haderslev Domkirke
Svend Jensen, præst ved Din Frikirke
Gregers Mærsk-Kristensen, præst i Den katolske Kirke
Organist: Kristian Lumholdt
Haderslev Domkor og Lovsangsgruppen fra Din Frikirke
Lyd: Robert Bech
Indsamlingen går til Fælleskirkeligt Integrations Netværk i Haderslev
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