Advent 2017
Præludium / klokke
Adventskransen tændes,
men der synges: ”Nu tænder vi …”
Indgangsbøn: Herre, jeg er kommet …
Salme
P: Herren være med jer! M: Og med din ånd!
Påkaldelse og bøn
P: Kyrie eleison! M: Gud Fader forbarme dig!
P: Kriste eleison! M: Kristus forbarme dig!
P: Kyrie eleison! M: Herre Helligånd forbarme dig!
P: Lad os alle bede! … M: Amen
Moses og profeterne
Salme: 62. Vers 2: Hvad de gamle fædre sig / ønskede så hjertelig,
og hvad fordum lovet var, / Herren herligt opfyldt har!
Apostlenes breve
Salme
Evangelium
M: Gud være lovet for sit glædelige budskab!
TROSBEKENDELSE (Nikænum)
Jeg tror på én GUD, den almægtige Fader, / himlens og jordens, / alt det synliges og
usynliges skaber.
Og på én Herre, JESUS KRISTUS, / Guds enbårne Søn, / som er født af Faderen
før alle tider, / Gud af Gud, / lys af lys, / sand Gud af sand Gud; / født, ikke skabt, / af
samme væsen som Faderen, ved hvem alt er skabt; / som for os mennesker og for vor
frelse steg ned fra Himlene / og blev kød ved Helligånden af jomfru Maria / og blev
menneske; / som også blev korsfæstet for os under Pontius Pilatus, / blev pint og begravet / og opstod på tredje dagen ifølge Skrifterne; / og opfór til Himmels, / sidder
ved Faderens højre hånd / og skal komme igen i herlighed for at dømme levende og
døde; / og der skal ikke være ende på hans rige.
Og på HELLIGÅNDEN, som er Herre, / og som levendegør, / som udgår fra
Faderen og fra Sønnen, / som tilbedes og æres tillige med Faderen og Sønnen, / som
har talt ved profeterne. / Og på én, hellig, almindelig og apostolisk kirke. / Jeg bekender én dåb til syndernes forladelse / og forventer de dødes opstandelse / og den
kommende verdens liv. / Amen.

SALME
PRÆDIKEN + kirkebøn
SALME
Skriftemål og nadver - for døbte og
konfirmerede medlemmer og medlemmer af
søsterkirker. Kontakt præsten ang. forberedelse til nadver og medlemskab i
menigheden.
SALME efter nadver: 432
P:
M:
P:
M:
P:
M:

Herren være med jer!
Og med din ånd!
Lad os alle bede!
Amen!
Velsignelsen.
Amen, amen, amen!

SALME
UDGANGSBØN:
Herre, jeg takker dig af hele mit hjerte
UDGANGSVERS nr. 74
Op, glædes alle, glædes nu,
med fryd opfylder sind og hu
i Herren, eders glæde!
Thi Jesus han er nu så nær
og vil, fordi han har os kær,
udi vort kød sig klæde.

Kalender
1. ADVENT 3.dec. kl.16 Gudstjeneste
(lp). (Børnemøde under prædiken)
Ons. 6. dec. kl. 16 Børnemøde
Tor. 7. dec. kl. 19.30 Bibelkredse
2. ADVENT 10.dec. kl.14 Gudstjeneste
og adventsfest
Tor. 14. dec. Kl. 19.30 Bibelkredse
3. ADVENT 17.dec. kl.10 Gudstjeneste
m. dåb (Børnemøde under prædiken)
Ons. 20. dec. kl. 16 Børnemøde
Tor. 21. dec. kl. 19.30 Adventsandagt
9 skrift-læsninger med salmesang
4. ADVENT 24. dec. kl. 14
juleaftens- gudstjeneste
Juledag 25. dec. kl. 11 julegudstjeneste
m. nadver (børnemøde under prædiken)
2. juledag 26. dec. Ingen
Søndag 31. dec. Ingen
Nytårsdag 1. jan. kl. 16 Gudstjeneste
m. nadver (børnemøde under prædiken)
Tor. 4. jan. intet møde
Søndag 7. jan. kl. 10 Gudstjeneste N,
sandwich og bibelstudie
TIRSDAGE
Kirkekontor åbent tirsdage kl. 9-11
Morgenbøn hver tirsdag kl. 8.30-8.45.
(dog ikke 5. og 26. december)
KONTAKT:
Pastor Leif G. Jensen 60 63 23 23
Kirketjener Hans Henriksen 51 36 07 58

VELKOMMEN i kirke
Gratiakirken
Evangelisk Luthersk Frikirke
i Århus, Skejbygårdsvej 23,
8240 Risskov
www.gratiakirken.dk

SANG TILLÆG

1

Nu tænder vi det første lys,
det må alene stå.
Vi venter på det lille barn,
som i en krybbe lå.
2. Nu tænder vi det andet lys,
da kan vi bedre se.
Vi venter på, at Gud, vor far,
sin søn vil sende ned.
3. Nu tænder vi det tredje lys,
det er et helligt tal.
Vi venter på en kongesøn,
som fødtes i en stald.
4. Nu tænder vi det fjerde lys,
og natten blir’ til dag.
Vi venter på en frelsermand
for alle folkeslag.
[♪ ceeggaag / gcgecd- / effegaag / gaahgc ]

2

Jeg løfter op til Gud min sang
endnu engang fra disse jordens dale.
Vor Herre Krist, han henter mig
snart hjem til sig i Himlens høje sale.
Med lynets fart han kommer snart,
da skal hans pris på anden vis
de Guds basuner tale.
2. Når min forløsning stunder til,
jeg glædes vil og løfter op mit hoved;
da løses jeg, da går jeg ind
til vennen min.
Gud være evig lovet!
Da rejses af den mørke grav
det, som blev så’d med suk og gråd,
og døden er udsovet.
3. Når figentræet sætter blad,
jeg er så glad, da nærmer sig vor sommer.
Når Himmeriges blomster gror,
for vist jeg tror,
Guds rige snarligt kommer!
Hans brud jeg er, hans ring jeg bær,
har Lampen tændt og hjertet vendt
til ham, al verdens dommer.
4. En himmel ny såvel som jord,
det er hans ord, da vorder til hans ære.
Se, Herrens bolig blandt os er,

han bor os nær,
og vi hans folk skal være!
Lad verden så i stykker gå.
Guds ord ej brast, men stander fast,
din bro skal bruden bære!
5. Gud skal da tørre fra min kind
hver tåre min, ej død skal mere være,
ej heller sorg, ej heller skrig,
ej pine slig, som her Guds børn må bære.
Det gamle her snart svundet er,
og glæden ny i Himlens by eja, hvor godt at være!
6. Da synger jeg for tronen glad
et bedre kvad og løfter palmegrene
med hvide klæder, som er to’t
i Lammets blod, for Herrens øjne rene.
Halleluja! Hvad glæde da,
hvor liflig klang og al min sang
er Herren, Herren ene!
M.B.Landstad. 129 Salmer nr. 962.

3

Vi sidder i mørket, i dødsenglens
skygge,
for natten om advent er tærende lang.
Vi længes, vi længes mod morgenens

lykke,
mod solopgangs-timen med fuglenes sang,
thi Herren har svoret
at komme i Ordet
med styrke, med almagt i Ånden til stede,
som nærer vort håb, og som bærer vor glæde.
2. Nu sidder vi stumme og venter på stunden,
da Herren vil komme, besøge sit folk
og lægge os levende lovsang i munden,
Guds Ånd fra det høje vil være vor tolk.
Vor vantro skal vige,
Guds sol skal da stige
med budskabet: Ingen skal utrøstet græde,
det nærer vort håb, og det bærer vor glæde.
3. Befriet blir vi for hver eneste fjende,
selv fjenden, der har vore hjerter besat.
Da lærer Gud selv os vor frelse at kende
i ordet, der lyder: Din synd er forladt.
Da synger vi stumme

en sang, der kan rumme
det ord, hvor Guds mægtige Ånd er til stede,
som nærer vort håb, og som bærer vor glæde.
4. Vor Gud skal vi tjene med fryd alle dage,
foruden al frygt skal hans åsyn vi se.
Han leder vor fod ad den vej, vi skal drage
til freden, der heler vort suk og vor ve.
Gud selv ihukommer
som frelser og dommer
den pagt, der ej rokkes af ny eller næde,
den nærer vort håb, og den bærer vor glæde.
Luk 1,67-80. Johannes Johansen 1996.

4

Glad jeg stedse vil bekende:
Jeg er døbt i Jesu navn.
Ingen tilflugt er som denne,
åben står min Faders favn.
Jordens rigdom intet vejer,
når jeg dette ene ejer.
Klædt i dåbens skønne skrud
barnekår jeg har hos Gud.
2. Satan kan mig ikke skræmme.
Jeg er døbt i Jesu navn.
Gud vil al min skyld forglemme,
føre mig til frelsens havn;
dér mit hjerte renset bliver,
Helligåndens trøst mig giver,
og i Jesu dyre blod
får jeg frihed, kraft og mod.
3. Når jeg fristes, vil jeg svare:
Jeg er døbt i Jesu navn.
Han vil trofast mig bevare
i sin stærke hånd og favn.
Gud i dåben mig antager,
og skønt Satan mig anklager,
så gør dåbens pagt mig fri
fra den Ondes tyranni.
4. Dåbens nåde her i tiden
giver fasthed i min tro,
skænker mig det håb i striden,
at i Himlen findes ro.
Når min hjertestreng vil briste,
vil jeg sige på det sidste:
Jeg er døbt i Jesu navn,
Fader, tag mig i din favn!
Gal 3,26f. E.Neumeister 1718. SOS 306.

5

Hyrderne holdt nattevagt
over får og geder.
Da med ét de vågned' brat,
lyst blev alle steder.
Syng med os halleluja, Jesus kom til jorden.
Syng med os halleluja, Jesus kom til jorden.
2. “Frygt ej, se en glæde stor
skal jeg jer forkynde.”
Sådan lød en engels ord;
“I har Herrens ynde.”
3. Englekorets lovsangsbrus
lød igennem luften.
Det var som et glædessus,
stænk af himmelduften.
4. “Gå til Betlehem og se
verdens frelser, Herren.
I en krybbe vil I se
ham, vi bringer æren.”
5. Engle, lys, ja alt forsvandt,
mørket blev tilbage.
Men i hyrderne var tændt
lyset, som kan vare.
Ingeborg Kappelgaard. BJ-H4.

6

Ordet blev kød i Betlehem
og tog bolig på vor jord,
Gud talte fra sit andet hjem
på ny sit skaberord.
Lys i mørket, fred på jord, og nåde, hvor vi bor,
det kom ved Jesus Krist, Guds Ord,
- vi priser ham i kor!
2. Nåde og sandhed, liv og fred
og en evig kærlighed,
det kom med Frelseren herned,
vi så hans herlighed.
3. Alle, som bli'r Guds børn på ny
- i dåben og ved tro skal holde jul i Himmelby
og evigt med Ham bo.
Carsten Nielsen. BJ-H5.

