Vejledning til søndagsfejring
i hjemmene
Herunder finder du en vejledning til, hvordan du kan bygge
en søndagsfejring op. Ord, der er understreget fungerer
som links.

Indledende bøn
Begynd med at bede og takke for dagen!
• Bed for dagen og for det, du nu skal modtage gennem
Guds ord, bøn, stilhed og lovsang. Bed ham om at gøre dig:
• klar så du kan lytte
• åben så du kan tag imod det
• villig til at handle på det du får givet
• Bed Gud om hans tilgivelse for alle de overtrædelser og
synder du begår
• Tak Gud for hans trofasthed, kærlighed, tilgivelse og nåde

Lovprisning
Tag tid til at synge en salme, eller en lovsang – eller begge dele – der
priser Gud for den han er og det han gør. Syng for dig selv, sammen med
dem du er iblandt eller lad andre synge for dig ved at bruge noget af den
lovsangsmusik, der er indspillet. Se fx de forskellige playlister på
Youtube og Spotify.

Læsning af søndagens tekster —> Prædikenteksten
Under læsningen kan man have disse tre spørgsmål med sig i
baghovedet:
1. Hvad fortæller teksterne mig om Gud?
2. Fortæller teksterne mig noget, som jeg skal tænke anderledes om
eller ændre på?
3. Fortæller teksterne mig om noget jeg mangler – noget, jeg skal bede
Gud om?

Bøn
Bed Helligånden om at forklare dig, hvad teksterne betyder – bed ham
om at tale sin sandhed klart og tydeligt både til din forstand og til dit
hjerte.

Prædiken
Herefter kan man lytte til en prædiken. Mange kirker har enten
prædikener liggende på deres hjemmesider, og/eller en podcast, man
kan abonnere på.

Bøn
Vend fokus ud mod verden. Bed for dit nabolag, dit land og for verden.
Bed Gud om at tage hånd om den særlige situation vi står i lige nu, og
bed ham vise dig, hvad han kalder dig til at gøre.

Fredsønske
Hvis I sidder flere sammen, kan I slutte samlingen af med at rejse jer og
lade en af jer sige den apostolske velsignelse højt. Den står i 2.
Korintherbrev kapitel 13 vers 13.
“Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens
fællesskab være med os alle!”

