Side 8

Salmebogens nr. 725:
Mel: Waldemar Åhlén
1. Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.
2. Hør fugletungers tusindfryd
fra morgen og til aften!
De kappes om at give lyd,
der priser skaberkraften.
Hvert kim og kryb
i jordens dyb
en livsfryd i sig mærker
så høj som himlens lærker.
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3. Se, blomsterflorets farvepragt
gør alle ord forlegne.
Kong Salomon i kroningsdragt
misundeligt må blegne!
Alt smukt, vi ved,
al kærlighed,
den mindste fugl og lilje
er, Gud, din skabervilje.
4. Ja, du gør alting nyt på jord,
en sommer rig på nåde.
Men klarest lyser dog dit Ord
af kærlighedens gåde.
Alt kød må dø,
hver blomst blir hø.
Når vissentørt står floret,
da blomstrer evigt Ordet.
5. Ja, Jesus Kristus er det Ord,
der skaber liv af døde,
så ny blir himmel, ny blir jord,
en verden grøn af grøde.
Kom, Jesus, snart,
og gør det klart:
den morgenstund, du kommer,
da gryr en evig sommer.
Johannes Johansen

Postludium: v. Iversen Band
Information: v. Arne Silkjær.

NB: Efter gudstjenesten er der koncert ved
Hans Jørn Østerby og Iversen Band indtil kl. 12.

Arrangører:
Lødderup, Elsø, Ljørslev og Ørding sogne
samt Frøslev, Mollerup, Outrup og Dragstrup sogne

Pinse Gospel.
Drive-in Gudstjeneste på
Outrup Stadion, Hedevej.
2. pinsedag - 1. juni 2020
Følg gudstjeneste-forløbet i dette hæfte
Instrumental optakt: v. Iversen Band
Bedeslag.
Præludium: v. Iversen Band
Velkomst v. sognepræst Peter Noer
Velkommen til drive-in gudstjeneste.
Denne pose indeholder en oversigt over de tekster der vil blive læst under
gudstjenesten, salmerne vi vil synge og en forklaring på hvordan nadveren vil foregå.
Ligeledes indeholder posen bæger og altervin, samt oblater til nadveren.
Vi har kun fået lov at holde denne gudstjeneste, hvis vi følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer derfor er det meget vigtigt at I ikke forlader bilerne under gudstjenesten og kun holder det ene vindue åben.
Skulle der opstå et nødstilfælde, så giv et dyt – så kommer der en vagt og
hjælper. Indholdet i denne pose, er vi velkomne til at tage med jer hjem.
Vi håber, at I vil nyde denne anderledes gudstjeneste.

NB: Efter gudstjenesten er der koncert ved
Hans Jørn Østerby og Iversen Band indtil kl. 12.
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4. Det volder alt den Ånd,
som daler,
det virker alt den Ånd, som taler,
ej af sig selv, men os til trøst
af kærlighed med sandheds røst,
i Ordets navn, som her blev kød
og fór til Himmels hvid og rød.

Salmebogens nr. 290:
I al sin glans nu stråler
Mel: Henrik Rung

1. I al sin glans nu stråler solen,
livslyset over nåde-stolen,
nu kom vor pinselilje-tid,
nu har vi sommer skær og blid,
nu spår os mer end englerøst
i Jesu navn en gylden høst.

5. Opvågner, alle dybe toner,
til pris for menneskets forsoner!
Forsamles, alle tungemål,
i takkesangens offerskål!
Istemmer over Herrens bord
nu menighedens fulde kor!

2. I sommernattens korte svale
slår højt fredskovens nattergale,
så alt, hvad Herren kalder sit,
må slumre sødt og vågne blidt,
må drømme sødt om Paradis
og vågne til vor Herres pris.
3. Det ånder himmelsk over støvet,
det vifter hjemligt gennem løvet,
det lufter lifligt under sky
fra Paradis, opladt på ny,

6. I Jesu navn da tungen gløder
hos hedninger så vel som jøder;
i Jesus-navnets offerskål
hensmelter alle modersmål;
i Jesu navn udbryder da
det evige halleluja.
7. Vor Gud og Fader uden lige!
Da blomstrer rosen i dit rige,
som sole vi går op og ned
i din Enbårnes herlighed;
thi du for hjertet, vi gav dig,
gav os med ham dit Himmerig.
N.F.S. Grundtvig

Hilsen:
”Nåde være med jer og Fred fra Gud, vor far, og Herren Jesus Kristus.”
NB: Uden korsvar.

Derefter siger præsten indstiftelsesordene:
”Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt, et brød, takkede og brød det, gav sine disciple det og sagde: »Tag det og spis det;
dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af
mig!«
Ligeså tog han også bægeret efter måltidet, 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 ihukommelse af mig!”
Nu løfter præsten alterdisken med brødet/oblaterne og siger:
”Dette er Jesu Kristi legeme”
Herefter spises de udleverede oblater.
Dernæst løfter præsten alterkalken og siger:
”Dette er Jesu Kristi blod”
Herefter drikkes det udleverede ”vin.”

Herefter siger præsten fredsønsket og slår korstegn, - og nadveren
slutter ved at vi synger salmebogen nr. 321 vers 6. (O, kristelighed)
O kærlighed selv!
du rolige kilde for kræfternes elv!
du fylder med Frelserens gavmilde ord
velsignelsens kalk på det kristne Guds-bord;
o, vær du vor livdrik på jorden og bliv
vort evige liv!

Slutningskollekt (Bøn)
NB: Uden korsvar.

Den aronitiske velsignelse.
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Nadverforklaring.
Efter vi har sunget salmen ”Lad os bryde brødet”” påbegyndes
nadveren, derfor må I gerne have altervinen og oblaterne klar.

Salmebogens nr. 470: (”ved hans bord” => ”hver for sig”)
Mel: Spirituel

Kollekt (Tema-bøn)
Du Gud Helligånd, der som en vind får kullet til gløde og hjerterne til at ånde
frit. Lovet være du, for du kommer, når vi mindst venter det, - og kalder os til
at være sammen. Du vil fællesskab med os.
Lad det blive pinse for os - ja, i os!
Giv os et nyt - varmt, fredfyldt og levende hjerte.

1. Lad os bryde brødet sammen - hver for sig,
lad os bryde brødet sammen - hver for sig.
Når vi møder dig, Gud, i din solopgangs klare lys,
vær nådig, Herre, mod os!

Ja, Helligånd, kom over os - og fyld os med styrke og frimodighed, så vi får
mod til at kæmpe vore kampe, nye tanker og ideer til gavn for mennesker omkring - og må vi alle lever trygt - med Guds Fred.
AMEN.

2. Lad os drikke vinen sammen - hver for sig,
lad os drikke vinen sammen - hver for sig.
Når vi møder dig, Gud, i din solopgangs klare lys,
vær nådig, Herre, mod os!

Denne hellige lektie skrives hos profeten Ezekiel:
Dette siger Gud Herren: Jeg giver dem et andet hjerte og en ny ånd i deres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra deres krop og giver dem et hjerte af kød, så de
følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. De skal være mit folk, og
jeg vil være deres Gud. Ez. 11,19-20

3. Lad os prise Herren sammen - hver for sig,
lad os prise Herren sammen - hver for sig.
Når vi møder dig, Gud, i din solopgangs klare lys,
vær nådig, Herre, mod os!
Holger Lissner

Påsken er en symfonien.
Mel: Dejlig er den himmel blå.

Nadverbøn:
Præsten beder på hele menighedens vegne:

”Opstandne Herre og frelser, du, som selv er til stede iblandt os med al
din kærligheds rigdom! Giv os at modtage dit legeme og blod til din ihukommelse og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse. Rens os fra
synd, og styrk os i det evige livs håb. Giv os at vokse i kærligheden, og
lad os med alle troende blive ét i dig, ligesom du er ét med Faderen. Og
hør os når vi i fællesskab vil bede; Fader vor, du som er i himlene! Helliget vorde dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således
også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke i fristelse, men fri os
fra det onde. Thi dit er riget og magten og æren i evighed!
Alle siger: Amen

1. Påsken er en symfoni.
ugen fuld af Guds magi.
Palmesøndag kongen hyldes
Folk af tro og mod opfyldes.
Kongen elsker dig og mig.
2. Påsken er en symfoni;
ugen fuld af Guds magi.
Torsdag fødders farver skifter
Jesus nadveren indstifter.
Han betaler nu for os.
3. Påsken er en symfoni;
ugen fuld af Guds magi.

Lange fredag Jesus testes.
Højt på korsets træ han fæstes.
Døde der for dig og mig.
4. Påsken er en symfoni;
ugen fuld af Guds magi.
Påskemorgen slukker sorgen
Takken går mod himmel-borgen.
Dødens evig’ magt blev brudt.
5. Påsken er en symfoni;
ugen fuld af Guds magi
Mandag vores fremtid tegnes
Evigt liv for os opregnes
Gud opvækker dig og mig.
Peter Noer
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Denne hellige lektie skrives i Apostlenes Gerninger:

Prædiken v. Hans Jørn Østerby.

De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse
og ved bønnerne. Hver og én blev grebet af frygt, og der skete mange
undere og tegn ved apostlene. Men alle de troende var sammen, og de
var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendele og delte det ud til
alle efter enhvers behov. De kom i enighed i templet hver dag; hjemme
brød de brødet og spist sammen, og jublende og oprigtige af hjertet priste de Gud og havde hele folkets yndest. Og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst.
ApG 2,42-47

Apostolsk velsignelse v. Peter Noer.

Salmebogens nr. 289
(som ”kirkebøn”)
Mel.: Johan Walter

Trosbekendelsen fremsiges fælles i kor
(Præsten siger: Lad os bekende vore kristne tro:)

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget
ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden
fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.

Umiddelbart i forlængelse af trosbekendelsen synger vi:
Salmebogens nr. 123 vers 7 AF: Her kommer Jesus dine små.
”Lad verden ej med al sin magt
os rokke fra vor dåbes pagt,
men giv, at al vor længsel må
til dig, til dig alene stå!”

1. Nu bede vi den Helligånd
at sammenknytte os
ved troens bånd
og til verdens ende
kirken at bevare,
nådig at afvende
al dens nød og fare.
Herre, hør vor bøn!
2. Du lysets Ånd! opklar os så,
at i sin herlighed kan for os stå
Herren, vi tilbede,
Guds den elskelige,
som os vil indlede
i sin Faders rige!
Herre, hør vor bøn!

3. Du kærlighedens Ånd! indgyd
i Herrens samfund
kærlighedens fryd,
så vi glade vandre,
Jesus, mellem dine,
elskende hverandre,
som Gud elsker sine!
Herre, hør vor bøn!
4. O Talsmand! lad os finde trøst,
som barnet finder den
ved moders bryst,
i din søde stemme,
så al vor elende
smilende vi glemme
over salig ende!
Herre, hør vor bøn!
5. Ja, sandheds Ånd! forvis os på,
at også vi er af Gud Faders små!
Da er sorgen slukket,
da er perlen fundet,
Paradis oplukket,
døden overvundet.
Herre, hør vor bøn!
N.F.S. Grundtvig

