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VEDR. GUDSTJENESTEN – HERUNDER OGSÅ NOGET VEDR. AUTORISATION 

Højmesse og andre gudstjenester 

Vi ønsker en genkendelig højmesse, så man, selvom der kan være lokale forskelle på liturgiens omfang, har 

en genkendelig rækkefølge og form på søndagens gudstjenester.  

Vi anbefaler en fortsat autoriseret højmesseliturgi – med variationer, som man kender det i dag. 

Vi ønsker en højmesse med fokus på forkyndelsen i prædiken, salme- og musikvalg 

Vi ønsker en revitalisering af kirkens store liturgiske og kirkemusikalske tradition og en stadig udvikling og 

fornyelse af salmer, kirkemusik, bønner, nye bibeloversættelser mv. 

Vi ønsker i gudstjenesten et fokus på nærvær, inddragelse og fællesskab 

Vi ønsker at arbejde med inddragelse af frivillige. 

Ved siden af højmessen er det en rigdom med en stor variation af andre gudstjenester, hvor man bl.a. kan 

søge nye og andre veje. 

Ordet 

Vi ønsker at man fastholder tekstrækkerne med faste læsninger til hver enkelt søn- og helligdag 

Man bør ikke nedtone men opjustere Kirkeårets betydning og hver søndags særpræg 

Man kan overveje at inddrage Bibelen 2020. 

Vi ønsker prædikener, som italesætter nutidens udfordringer og taler til menneskers eksistens. 

Man kunne overveje at genintroducere en indledende fredshilsen menigheden imellem, som det kendes fra 

mange andre kirker 

Bøn 

Vi ønsker mulighed for fortsat udvikling og variation over bønnerne, der benyttes i gudstjeneste. 

Overvejelser om Inddragelse af forbøn ifm. kirkebønnen 

Sang og Musik 

Det kan overvejes om man burde stå op under salmesang, som i den anglikanske kirke 

Et kirkekors rolle i gudstjenesten er dels at lede og understøtte menighedens salmesang og dels at 

medvirke til musikalsk højnelse af gudstjenesten. 

Vi ønsker at fastholde den store salmeskat vi har i Danmark, og supplere den lejlighedsvist med nyere 

salmer og sange. 



 

Fællesskab  

Gudstjenesten skal være et åbent og inkluderende fællesskab. 

Ikke så åbent, at ingen bliver set 

Ikke så lukket at folk føler sig omklamrede. 

Det kan overvejes at indføre kirkeværter, som har blik for nye, og hjælper folk til rette. 

Rummet 

Gudstjenestens rum og arkitektur bør give rum for erkendelsen af at vi er små og Gud er stor. 

 

VEDR. DÅBEN  

Dåbens placering: 

Vi ønsker at fastholde dåben i højmessen, for på den måde at gøre tydeligt at man bliver del af Guds store 

menighed ved at blive døbt og kommer til at høre til i et konkret fællesskab.  

Vi ønsker således ikke at fremme udbredelsen af dåb uden for højmessen, ved at der udarbejdes et særskilt 

ritual for dåbsgudstjenester. Under de nuværende Coronarestriktioner holder vi i Herning Kirke særskilte 

dåbsgudstjenester, men gør det naturligvis med det autoriserede ritual. 

I Herning Kirke har vi dåb i formessen men synes, at det er fint, at der er mulighed for at placere dåben 

andre steder i højmessen, hvor det virker naturligt eller hvor der er tradition for dette. 

Dåbsritualet: 

Vi ønsker at fastholde ét autoriseret ritual, hvor dåbens betydning fastholdes som en frelsesnødvendighed, 

befrielse fra syndens herredømme, genfødelse, indlemmelse i menigheden og indgangen til et liv i 

efterfølgelse (citat fra s. 133 i Dåb og Nadver). 

Evt. kan der laves en sproglig fornyelse, således at ”samfund” fx skiftes ud med ”fællesskab”, og således at 

meget gamle ord som ”skænket” og ”vidnesbyrd” oversættes til mere nutidige ord. Dette skal naturligvis 

gøres med den kirkelige tradition i mente, at gamle ritualer altid fortsat er gældende, således at man kan 

bruge den nuværende ordlyd hvor man synes det er mest rigtigt. 

Ligeledes kunne man også autorisere en forkortet tilspørgsel, således at hele trosbekendelsen ikke 

nødvendigvis skal nævnes hver eneste gang. Dette er naturligvis særligt aktuelt, hvor der er 2,3 eller flere 

dåb ved en højmesse. Hvis trosbekendelsen forud er blevet sagt eller sunget af menigheden må det være 

tilstrækkeligt at spørge:  

”Tror du på Gud Fader, den Almægtige, og på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, og på 

Helligånden, således som vi lige har bekendt det? 

Vil du døbes på denne tro? ” 



Vi synes at det er fint at der er frihed til forskellige symbolske elementer og inddragende tiltag som fx 

procession, dåbslys, dåbsklude, fremvisning af den døbte, inddragelse af forældre, faddere og 

familiemedlemmer i forskellige opgaver i forbindelse med dåben. Dette kan give god mening og kan 

tilpasses lokale forhold, når bare selve ritualer er det samme i alle evangelisk lutherske kirker.  

Vi opfordrer derfor til en videreførelse af den nuværende praksis, hvor selve ritualet er autoriseret og 

derfor enslydende, men hvor faddertiltale, indledende dåbstaler mm. frit kan formuleres og varieres. 

 

VEDR. NADVEREN  

I Herning kirke er vi glade for det nadverritual, som bruges (ritual C), med inddragelse af menigheden 

gennem vekselsang og salmesang under uddelingen, og vores drengekor, der oftest synger en motet efter 

indstiftelsesordene. 

Nadveren indtager en central plads i gudstjenesten, som den også skal. Da langt størstedelen af vores store 

menighed deltager, fylder nadveren også tidsmæssigt meget i gudstjenesten. Vi ønsker, at invitationen til at 

deltage er åben, så der er frihed til at blive siddende, hvis man vil, men også så langt de fleste deltager og 

på den måde skaber et fællesskab omkring nadveren. 

Vi ønsker at bibeholde den rigdom af temaer, som nadverliturgien indeholder, da de hver især vækker 

genklang hos forskellige deltagere. Samtidig skal fokus fastholdes på kernen i nadveren: At vi konkret 

rækkes Jesu legeme og blod gennem brødet og vinen, med hans tilgivelse, velsignelse og fællesskab. 

Derfor er indstiftelsesordene i deres nuværende betydning (gerne sprogligt fornyet i fremtiden) også en 

vigtig og nødvendig del af ethvert nadverritual. 

Der bør fortsat være forskellige mulige nadverritualer, som passer til de forskellige traditioner rundt 

omkring, og som passer til de forskellige sammenhænge, der holdes gudstjeneste i. En 

plejehjemsgudstjeneste er meget anderledes end en højmesse, og derfor er det godt at have 

nadverliturgier, der passer til forskellige sammenhænge. 

Der ønskes en større betoning af nadveren som fællesskab. ”Nadveren er en familiefest – alligevel kigger 

vi ikke på hinanden”, sagde én, da vi drøftede nadveren i menighedsrådet. Kan man i ritualet og i 

praktikken omkring nadveren synliggøre dette aspekt af nadveren mere? 

 

Liturgien blev drøftet på temamøder i 2019-2020 af det daværende Menighedsråd og fremsendes hermed 

på vegne af Herning Sogns Menighedsråd, fredag 19. marts 2021 
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