Vejledende standardliturgi for folkekirkens gudstjeneste

I - Indledning (menighedens samling)
1. Menigheden samles
Klokkeringning efter stedets skik.
Eventuelt et par ord ved præsten om gudstjenestens form og indhold.
Eventuel indøvelse af ny salme ved organist og kirkesanger/kirkekor.
Musik, der åbner gudstjenesten.
2. Påkaldelse af Helligånden
Indgangsbøn eller anden påkaldelse af Helligåndens nærvær.
Første salme (lovsang).
3. Bekendelse af troen
Liturgisk hilsen (hilsen med svar eller den apostolske hilsen uden svar).
Den apostolske trosbekendelse siges eller synges (lejlighedsvis en anden bekendelse).
Eventuelle dåbshandlinger placeres her.

II - Ordet
4. Forberedelse
Præsten beder en bøn, der lægger op til dagens forkyndelse. (Præsten kan bruge en
eksisterende bøn eller selv formulere en ny).
Anden salme.
5. Skriftlæsning og prædiken
Præsten eller en af menigheden læser dagens bibeltekst, eventuelt med en kort
introduktion. Præsten prædiker derefter med afsæt i den netop oplæste tekst, dog
således at også andre bibeltekster efter behov kan inddrages i prædikenen.
Ved særlige gudstjenester (eksempelvis 'De ni læsninger') kan prædikenen og de til
prædikenen knyttede bønner erstattes af et skønsomt udvalg af tekstlæsninger,
bønner, salmer, musikalske indslag m.v.
6. Opsamling
Præsten beder en bøn, der afrunder eller sammenfatter dagens forkyndelse. (Præsten
kan bruge en eksisterende bøn eller selv formulere en ny).
Tredje salme.
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III - Den hellige nadver
Bortfalder, hvis der ikke skal være nadver.
7. Indledning
Højtidelig åbning med lovsang og helligsang (kan udelades).
Præsten påkalder Kristi tilstedeværelse i nadvermåltidet (nadverbøn).
Fadervor ved præst og menighed.
Præsten proklamerer nadverens indstiftelse (indstiftelsesord).
Påkaldelse af Kristus som Guds lam (kan forkortes eller udelades).
8. Udførelse
Der bruges brød (evt. oblater) og vin (evt. alkoholfri vin eller saft).
Et medlem af menigheden kan bistå præsten med uddelingen.
Uddelingen kan foregå ved uddeling af brød dyppet i vin (kontinuerlig nadver).
Uddelingen kan være med eller uden uddelingsord (jvf. "Forslag til alterbog", 1985).
9. Afslutning
Præsten kan give nadvergæsterne et skriftord eller salmevers med på vejen.
Præsten slutter med Kristi fredshilsen: "Fred være med jer".
Eventuelt en bøn til afrunding af nadveren.
Fjerde salme (takkesalme).

IV - Afslutning (menighedens sendelse)
10. Forbøn
Menighedens forbøn (kirkebønnen) ledes af en af menigheden eller af præsten.
Ved gudstjeneste uden dåb og nadver slutter kirkebønnen med fadervor.
11. Velsignelse
Præsten lyser den aronitiske velsignelse (normalt med trefoldigt amen-svar).
12. Gudstjenestens afrunding
Femte salme (takkesalme/bortsendelsessalme).
Kundgørelser ved præsten eller en af kirkens øvrige medarbejdere.
13. Musik
Musik, der markerer, at gudstjenesten er forbi.
(Udgangsbønnen er sløjfet ud fra den betragtning, at gudstjenesten i realiteten er
færdig, når sidste salme er sunget til ende).
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Bemærkninger
På tre punkter er der tale om markant nytænkning:
1. Bibelbrugen er strammet op, idet der ikke længere er mere eller mindre umotiverede
tekstlæsninger fra alteret. Som udgangspunkt er der én læsning i gudstjenesten, nemlig
den der skal prædikes over. Læsningen kan være den sædvanlige prædiketekst efter
alterbogen eller en anden tekst efter præstens valg. Præsten kan dog altid inddrage mere
bibelsk stof i prædikenen ved at citere eller genfortælle relevante bibelske passager.
Ingen prædikant er således forhindret i at tilføre forkyndelsen al den bibelske fylde og
bredde, der måtte være ønskelig.
2. Trosbekendelsen er flyttet til gudstjenestens indledning. Med denne placering kan
trosbekendelsen fungere som 'liturgisk indgangsdør'. Når menigheden bekender troen,
vedkender den sig det trosgrundlag, som vi går til gudstjeneste på. Trosbekendelsen
hører derfor hjemme i gudstjenestens indledning og ikke et vilkårligt sted i liturgien, som
tilfældet er i dag.
3. Kirkebønnen er flyttet til sidst i gudstjenesten og således kommet fri af prædikenens
skygge. Kirkebønnen skal ikke være en slags forlængelse af præstens prædiken. Den skal
være menighedens forbøn for de ikke-tilstedeværende. Forbønnen har derfor sin naturlige
plads efter nadveren, således at kirkebønnen kan fremstå som menighedens svar på
nadverens forkyndelse af nådens og kærlighedens fællesskab med Kristus. Flytningen
lægger i øvrigt op til, at kirkebønnen kan gives en form, der inddrager menigheden i
kirkebønnens ordvalg og liturgiske udførelse.
Til sidst et par ord om menighedens salmesang. Jeg foreslår en arbejdsdeling mellem
præst og organist, således at præsten vælger de salmer, der skal synges, medens
organisten vælger de melodier, der skal benyttes. En sådan arbejdsdeling lægger op til et
tæt samarbejde mellem præst og organist, hvilket turde være en afgørende forudsætning
for, at nye salmer og/eller nye melodier kan introduceres med held i gudstjenesten.

Indsendt 25. juni til folkekirkensliturgi@km.dk af Georg Klinting
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