
Slik kan du feire gudstjeneste hjemme sammen med barna

Nedenfor finner du et enkelt oppsett for hvordan dere kan feire gudstjeneste i familien.
Kjenn dere fri til å droppe eller inkludere elementer.
Her er et forslag som inkluderer:
sang
lesing (L = den som leder samlingen, A = alle)
filmforslag
bønn
nattverd

Forberedelse: finn fram brødbiter/flatbrød, rød saft/druejuice og glass til alle

LOVSANG F.eks: “Gloria” med Oslo Soul Children

BØNN OM TILGIVELSE L La oss be
A Tilgi meg for alt det dumme jeg har gjort;
L med ord, tanker, ting jeg har gjort og ikke gjort.

Takk at du Jesus tar alt dette/min synd
A og tilgir meg.

FORLATELSEN L Fordi Jesus døde på korset, så er dere nå tilgitt.

TAKKEBØNN A Takk Jesus for at jeg er tilgitt.

LOVSANG F.eks: “Vi ber til deg” av Oslo Soul Children

ANDAKT Se en av Viggo sine filmer for en av påskedagene. De
ligger på YouTube, søk på misjonskirken ung og påske.

TROSBEKJENNELSEN 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,
for ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
for opp til himmelen,
sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.
Jeg tror på Den hellige ånd,
en hellig allmenn kirke,
de hellige samfunn,
syndenes forlatelse,
legemes oppstandelse
og det evige liv. Amen.



LOVSANG F.eks: “Vi tror på Gud vår far” av Oslo Soul Children

NATTVERD                               L I den natt da Herren Jesus ble forrådt, tok han et
brød, 24 takket, brøt det og sa: «Dette er min kropp, som
er for dere. Gjør dette til minne om meg!» 25 På samme
måte tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette
begeret er den nye pakt i mitt blod. Hver gang dere
drikker av det, gjør det til minne om meg!» 26 For hver
gang dere spiser dette brødet og drikker av begeret,
forkynner dere Herrens død helt til han kommer. 

Lederen ber en bønn, eller andre i familien ber korte
bønner, der man takker Gud for det Jesus gjorde for oss
på korset. Deretter sier lederen:

L Begeret som vi velsigner, gir oss del i Kristi blod.
Brødet, som vi bryter, gir oss del i Kristi kropp.
Fordi det er ett brød, er vi alle én kropp. For vi har alle
del i det ene brød.

Nå deler den som leder samlingen ut brødet og «vinen»,
mens han / hun sier:

L Dette er Kristi kropp, gitt for deg.
Dette er Kristi blod utøst for deg.

Når alle har fått nattverd, avslutter den som leder med
disse ordene:

TAKKEBØNN                             L Takk Jesus at du elsker oss så mye at du døde på korset
for oss. Takk for at vi for alltid kan få være sammen med
deg. Takk for at du passer på oss.

FORBØNN Nå er det tid for å be for hverandre, for familie, naboer
og venner. For landet vårt. For misjonærene etc.

VÅR FAR A Vår Far i himmelen.
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorde
slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld, slik vi og 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.



VELSIGNELSEN L Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.

LOVSANG F.eks: “Må Gud velsigne deg” av Søndagsskolen Norge

UTSENDELSEN L Gå i fred. Hvil i nåden. Tjen Herren med glede!


