
Vejledning til andagt i hjemmet

Vi kan ikke samles i kirken nu, men vi kan holde gudstjeneste 
hjemme. Luther taler om ”det almindelige præstedømme”, og det
betyder, at alle kristne er præster for deres egen familie. 

I skal bruge 
En salmebog eller dendanskesalmebogonline.dk
Evt. et stearinlys eller to.

Fremgangsmåde
Gør evt. klar til hjemme-andagt ved at tænde et eller to 
stearinlys. Sæt jer omkring et bord og vælg en person til at lede 
andagten. 

Brug et af de følgende tre forslag til hjemme-andagt.

eller gå frem efter Indre Missions vejledning til søndagsfejring i 
hjemmet;  
https://indremission.dk/fileadmin/Dok/Diverse/Forslag_til_soendag
sfejring_i_hjemmet.docx 

http://www.dendanskesalmebogonline.dk/
https://indremission.dk/fileadmin/Dok/Diverse/Forslag_til_soendagsfejring_i_hjemmet.docx?fbclid=IwAR2-hOin4crt-mmxWw-olW0SHYzyyxJNRYjP1ftkuxrgI0m3SI9eet9kN_E
https://indremission.dk/fileadmin/Dok/Diverse/Forslag_til_soendagsfejring_i_hjemmet.docx?fbclid=IwAR2-hOin4crt-mmxWw-olW0SHYzyyxJNRYjP1ftkuxrgI0m3SI9eet9kN_E


Andagt i hjemmet: Herren er min hyrde

SALME

Her er et par forslag til salme – vælg selv

652: Vor herre til dig må jeg ty
754: Se, nu stiger solen af havets skød

LÆSNING: Salme 23

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød,
han lader mig ligge i grønne enge,
han leder mig til det stille vand.
Han giver mig kraft på ny,
han leder mig ad rette stier
for sit navns skyld.
Selv om jeg går i mørkets dal,
frygter jeg intet ondt,
for du er hos mig,
din stok og din stav er min trøst.

Du dækker bord for mig
for øjnene af mine fjender.
Du salver mit hoved med olie,
mit bæger er fyldt til overflod.

Godhed og troskab følger mig,
så længe jeg lever,
og jeg skal bo i Herrens hus
alle mine dage.

BØN

Himmelske Far,
vi takker dig, fordi du er med os, når vi holder andagt sammen.
Vi beder for alle dem, der skal lede og styre vores land,
at de må træffe de rigtige beslutninger.
Vi beder dig for de gamle og syge, som vi kender.
Send dem din styrkende og helbredende kraft.
Vi beder dig om, at du vil blive ved med
at sende din fred og din kærlighed
til vores hjem og vores familie.

Fadervor,
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! 
Amen.

SALME

Her er et par forslag til salme – vælg selv

41: Lille Guds barn 
375: Alt står i Guds faderhånd

Salmebogen kan findes her: https://dendanskesalmebogonline.dk/ 
Kirkens ritualer kan findes her: 
https://www.folkekirken.dk/gudstjeneste/liturgi 

https://www.folkekirken.dk/gudstjeneste/liturgi
https://dendanskesalmebogonline.dk/
https://dendanskesalmebogonline.dk/salme/375
https://dendanskesalmebogonline.dk/salme/41
https://dendanskesalmebogonline.dk/salme/
https://dendanskesalmebogonline.dk/salme/652


Andagt i hjemmet: Vær ikke bekymrede

SALME
Her er et par forslag til salme – vælg selv

655: Er du modfalden
36: Befal du dine veje

LÆSNING
Mt. 6.25-34

Jesus siger: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget 
at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet 
ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne? Se 
himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og 
jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd
end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre 
sig? Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, 
hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke. 
Men jeg siger jer: End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en
af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i 
morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I 
lidettroende? I må altså ikke være bekymrede og spørge: 
Hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller: Hvordan får vi tøj 
på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres 
himmelske fader ved, at I trænger til alt dette. Men søg først 
Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i 
tilgift. Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i 
morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har 
nok i sin plage. 

BØN

Kære Gud,
hjælp os til ikke at være bekymrede.
Når frygt og uro vil overtage vores sind,
så hjælp os til ikke at tro, vi skal klare det hele selv.
Lær os at vende os til dig i bøn
og stole på, at alt er i gode hænder hos dig.
Giv os din fred.

Fadervor,
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! 
Amen.

SALME

Her er et par forslag til salme – vælg selv

675: Gud vi er i gode hænder
31: Til himlene rækker din miskundhed, Gud 

Salmebogen kan findes her: https://dendanskesalmebogonline.dk/ 
Kirkens ritualer kan findes her: 
https://www.folkekirken.dk/gudstjeneste/liturgi 

https://www.folkekirken.dk/gudstjeneste/liturgi
https://dendanskesalmebogonline.dk/
https://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/31
https://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/675
https://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/36
https://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/655


Andagt i hjemmet: Jesus stiller stormen

SALME
Her er et par forslag til salme – vælg selv

4: Giv mig, Gud, en salmetunge
750: Nu titte til hinanden

LÆSNING
Mk 4.35-41

Samme dag, da det blev aften, sagde Jesus til dem: »Lad os tage 
over til den anden bred.« Og de forlod skaren og tog ham med i 
den båd, han sad i, og der var også andre både med. Og der kom 
en voldsom hvirvelstorm, bølgerne slog ind over båden, så den 
var lige ved at fyldes. Men Jesus lå i agterstavnen og sov på en 
hynde. Så vækkede de ham og sagde til ham: »Mester, er du 
ligeglad med, at vi går under?« Og han rejste sig, truede ad 
stormen og sagde til søen: »Ti stille, hold inde!« Og stormen 
lagde sig, og det blev helt blikstille. Så sagde han til dem: 
»Hvorfor er I bange? Har I endnu ikke tro?« Og de blev grebet af 
stor frygt og sagde til hinanden: »Hvem er dog han, siden både 
storm og sø adlyder ham?« 

BØN

Kære Gud,
hjælp os til ikke at være bekymrede.
Når frygt og uro vil overtage vores sind,
så hjælp os til ikke at tro, vi skal klare det hele selv.
Lær os at vende os til dig i bøn
og stole på, at alt er i gode hænder hos dig.
Giv os din fred.

Fadervor,
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! 
Amen.

SALME

Her er et par forslag til salme – vælg selv

547: Man siger livet har bange kår
784: Altid frejdig, når du går

Salmebogen kan findes her: https://dendanskesalmebogonline.dk/ 
Kirkens ritualer kan findes her: 
https://www.folkekirken.dk/gudstjeneste/liturgi 

https://www.folkekirken.dk/gudstjeneste/liturgi
https://dendanskesalmebogonline.dk/
https://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/784
https://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/547
https://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/750
https://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/4
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