
Aftengudstjeneste Staby kirke d. 15. januar 2014 

Indledning: 

Vi ved ikke hvordan de allerførste menigheder har holdt gudstjeneste, men det er sandsynligvis foregået i 

hjemmene og uden præst. Evangelierne var endnu ikke skrevet, så man har ikke haft skriftlige Jesus-

historier. Men man har i jødernes bibel, vores gamle testamente, set profetier om Jesus Kristus, og disse 

tekster har været brugt, ligesom afskrifter af Paulus’ breve har cirkuleret i menighederne. Vi ved også at 

fadervor, nadveren og velsignelsen har været kendt og brugt. Vores gudstjeneste i aften er sammensat af 

elementer som var kendt omkring år 55. Salmerne er nogle af disse tekster rettet til så de kan synges på 

melodier, vi kender. 

Efter gudstjenesten er der kaffe i Staby sognegård hvor der er lejlighed til at tale om det vi har oplevet. 

 

 
Bøn (v. kirkesangeren):     

Kære Gud tak fordi du har sat vort liv ind i dit hellige lys. 
Tak fordi du har ført os ud af mørket og ind i din elskede søns rige. 
Ved ham har vi syndernes forladelse. 
Amen     Kol.1, 12-14 
 
Salme: melodi: Lovet være du Jesus Krist 
Lov og pris for vor Herre Gud 
som før verden blev skabt af ham, 
udvalgte os til barnekår 
hjemme hos sig ved Jesus Krist. 
O Gud ske lov. 
 
Lov og pris for den herlighed 
som han os skænked ved sønnen sin, 
han har forladt os al vor synd 
ved Guds nåde så stor og rig. 
O Gud ske lov. 
 
Jesus Kristus blev pantet på 
arven hos Gud i Den hellige ånd. 
Evigt skal vi tilhøre ham. 
Lov og pris for hans herlighed. 
O Gud ske lov.   Efes. 1, 2-14  
 
Læsning gl. testamente: (Læsningerne blev varetaget af lægfolk.) 

5. Mosebog 18,17-18 

Esajas 12,1-6 

Esajas 42,1-4 
 

Salme melodi: Se nu stiger solen af havets skød 

Han er den usynlige Guds billede 
førstefødt af alle hans skabninger. 
Alt på jord og himmel blev skabt i ham, 
og ved ham består alt i evighed. 
 
Han er den usynlige Guds billede,  
Og i ham tog Herren sin bolig. 
Alt i hele verden forsones ved ham, 
Og i ham blev stiftet den evige fred.  Kol. 1, 15-20 

 

Læsning Paulus (efter Seidelinernes oversættelse)( Læsningerne blev varetaget af lægfolk): 

1. Kor 15,12-23 



Kolossenserbrevet 2,6-15 

Galaterbrev 5,13-18 
 

 
Salme: melodi: Et brød kan ikke gemmes 

O Herre hør min stønnen 
min bøn jeg råber ud. 
Hver morgen be’r jeg til dig 
min herre og min Gud. 
 
Du hader synd og uret 
og afskyr løgn og mord. 
Du straffer hver forbryder, 
der handler mod dit ord. 
 
Men de som søger tilflugt 
hos dig, skal glæde sig, 
for du beskytter alle 
der fryder sig ved dig. 
 
Retfærdige vi kommer 
og gi’r os Gud i vold. 
Hos dig bli’r vi beskyttet 
din nåde er vort skjold.    Davids salme 5 

 
Nadver (v. NH): Indledes med Sanctus (Esajas 6,3) og indstiftelsesord efter Paulus (1. Kor. 11,23-26) 

(Efter indstiftelsesordene går man ud på gulvet og modtager brød og vin) 

 
Fadervor. 
 
Salme: melodi: Altid frejdig når du går 

Han som har Guds skikkelse, 
Påtog sig dog en tjeners. 
Han blev som et menneske 
Lydig indtil døden. 
 
Højt har Gud ophøjet ham 
For at hvert knæ skal bøjes 
Og hver tunge synge højt: 
Jesus Krist er Herren   Fil. 2,6-11 

 
Velsignelsen  
  
Bøn (v. kirkesangeren):     

Kære Gud tak fordi du har sat vort liv ind i dit hellige lys. 
Tak fordi du har ført os ud af mørket og ind i din elskede søns rige. 
Ved ham har vi syndernes forladelse.  
Amen     Kol.1, 12-14 

 

 

Gudstjenesten er forbi og vi går over i sognegården 


