
Forslag til nadverritual efter oldkirkelig og reformatorisk inspiration 

Af Jørgen Sejergaard 25. marts 2021 

Indledning 

- Herren være med jer 

- Og med din ånd! 

- Opløft jeres hjerter til Herren! Lad os prise hans navn! 

Trinitarisk bøn 

Velsignet være du, Herre vor Gud, almægtige Fader, ved din elskede Søn, Jesus Kristus, dit evige ord, ved hvem  

du skabte   himmel og jord, det synlige og det usynlige. 

Du giver os  liv og ånde, føde og klæder. 

Du er ophøjet over alle magter og myndigheder, kræfter og herskere, og hver navn, der kan nævnes, både nu og altid. 

Dig tilbeder englenes talløse hære. 

Dig priser  keruber til stadighed Hellig. 

Dig ærer  serafer med trefoldig Hellig, 

med hvis råb du også tage imod din kirkes råb om Hellig, når vi siger (synger): 

Hellig, Hellig, Hellig er Herren, Hærskarers Herre, himmel og jord er fuld af din herlighed. 

Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige, han, som er og som var og som kommer.  

Vi takker dig for, at du i de sidste tider har husket på din pagt med Abraham og har sendt os din Søn som frelser og forløser. Du har 

friet os ud af mørkets magt og sat os over i din elskede søns rige. 

[I jomfruens skød blev han kød  og tog bolig iblandt os. 

På Golgatas kors ofrede han sit legeme  og vandt os syndernes forladelse. 

I opstandelsen besejrede han døden  og gav os håb om opstandelse. 

Ved himmelfarten tog han sæde ved din højre og blev vor talsmand hos dig 

På dommens dag kommer han herlig igen og dømmer levende og døde. 

I forræderiets nat  indstiftede han nadveren, hvor han byder os til bords 



og skænker, hvad han vandt, ved at forkynde, hvad han giver, og uddele, hvad han ofrede].1  

For ham og hans gaver i nadveren takker vi dig, og ham lovpriser vi, idet vi siger (synger): 

Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hosianna i det højeste. 

O, du Guds lam, med korsets skam, du bar al verdens synder … (sidste vers: ”ånd liv i os!”) 

Vi beder dig: Herre, husk din barmhjertighed og din troskab, som har været til fra evighed. Glem vore synder og overtrædelser, husk os 

i din trofasthed, for du er god, Herre.  

Hør os for Jesu skyld og fyld os med din hellige Ånd, 

så vi modtager, hvad her skænkes, ved at tro, hvad der forkyndes, og spise, hvad der uddeles.  

Lad disse livsalige gaver styrke vor tro, gøre den indbyrdes kærlighed brændende i vore hjerter og grundfæste vort håb om kødets 

opstandelse og det evige liv, så vi med alle dine troende må blive ét i din Søn og samles med din menighed, når du herliggør den i 

fuldendelsen. 

Giv os, o Herre, at vi glade og frimodige tør påkalde dig, himmelske Gud, som Far og sige (synge): 

Vor Far, du, som er i himlene … 

Tiltale 

Kære Kristi venner! Vor Herre Jesus Kristus har forbarmet sig over os, [er blevet menneske for vor skyld og har lidt døden for alt, hvad 

vi ved vore synder har forbrudt. For at vi skal være fuldt forvissede derom og med glæde forlade os derpå, rækker Herren os i den 

hellige nadver os sit legeme og blod som pant på sin pagt med os om syndernes forladelse, hvorved synden for altid er udslettet]. Den, 

som spiser og drikker i tillid til ordet, som høres, og pantet, som gives, han bliver i Kristus, og Kristus bliver i ham. Han har evigt liv. 

Indstiftelsesord – uddeling med uddelingsord (Dette er Jesu Kristi legeme/blod – eller: Kristi legeme givet for dig/ Kristi blod udgydt for 

dig) – bortsendelsesord. 

                                                           
1 Teksten i skarp parenteskan udelades eller anbringes i den evangeliske tiltale i stedet for den tekst, som er der i skarp parentes. Formuleringerne skal så ændres fra ”din” til ”Guds” og fra 

”dig” til ”Gud”. 


