Nadver
Vi vil nu dele nadveren med hinanden.
Alle, som er døbt, og som ønsker at tilhøre Herren Jesus Kristus, er velkommen til at være med.
Sang nr. 146 i fællessang 1. vers + kor
Lad os bede:
Opstandne Herre og frelser, Jesus Kristus, du som selv er til stede i blandt os med al din kærlighed! Tak
fordi du indbyder os til dette måltid. Vi beder dig; Send din Hellige Ånd over os. Rens os for synd og styrk os
i troen på dig. Gør os faste i håbet om det evige liv og giv os at vokse i kærlighed til hinanden. Bevar os i
troen på dig, til du kommer igen i herlighed, så vi alle kan samles med alle dine troende i dit rige.
Amen
Menigheden rejser sig
Brødet tages i hånden og holdes frem
Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt, et brød, takkede, brød det og gav sine disciple det
og sagde: "Tag dette og spis det. Det er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til påmindelse om mig."
Vinen tages i hånden og holdes frem
På samme måde tog han også bægeret efter aftenmåltidet, takkede, gav dem det og sagde: "Drik alle heraf.
Dette bæger er den nye pagt ved mit blod som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette, hver
gang I drikker det, til påmindelse om mig."
Menigheden går frem
Sang nr. 146 i Fællessang 2. og 3. vers + kor
Vi henstiller til at børn under 10 år følges med en voksen
Uddeling
Dette er Jesu Kristi legeme!
Dette er Jesu Kristi blod!
Til mindre børn med håndspålæggelse: Herren velsigne og bevare dig.
Efter hvert nadverbord: Gå i fred og tjen Herren med glæde!
Efter sidste nadverbord:
Den korsfæstede og opstandne frelser, vor Herre Jesus Kristus, som nu har givet os sit hellige legeme og
blod til syndernes forladelse. Han styrke og bevare os derved i den sande tro til det evige liv. Fred være
med os alle.
Amen
Sang nr. 146 i Fællessang 4. vers + kor
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