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Gudstjenesten - hvad er det?
Klokkerne ringer, der kaldes til gudstjeneste landet – ja verden – over. Vi forsamles for at fejre
gudstjeneste, sådan som generationer fra de første kristne menigheder har gjort.
Vi samles om dåb, læsninger, bønner, bekendelse, salmer, nadver og velsignelse i tro på, at Gud
selv er til stede midt iblandt os. Derfor fejrer vi gudstjeneste. Vi fejrer gudstjeneste i tillid til, at den
levende, treenige Gud møder os dér søndag morgen og alle andre dage, hvor der fejres
gudstjeneste. Luther beskriver det som et gudsmøde, hvor Gud taler til os, og vi svarer ham i bøn
og lovsang. Ved menighedens gudstjeneste indgår vi mennesker i en levende relation til Gud og
vores omverden.
Gudstjenesten skal forkynde evangeliet, det glædelige budskab om Jesus Kristus, så det forstås så
godt som muligt af så mange som muligt.
Med tanke på dette - at opgaven først og fremmest er at formidle et bestemt budskab - håber vi,
at de enkelte kirker og menigheder, præster og menighedsråd, vil tage fat på den vigtige drøftelse:
hvordan vi bedst holder gudstjeneste. Det kan ske ved, at man har et gudstjenesteudvalg, eller at
man løbende tager sig tid til at beskæftige sig med gudstjenesten. Menighedens gudstjeneste er
kirkens rygmarv.

Gudstjenestens form
Gudstjenestens form har ændret sig gennem tiden, men den har dog samtidig udvist stor
genkendelighed. Der er således flere træk, som går igen på tværs af tid. Fadervor, trosbekendelse,
bibelske læsninger, salmer og bønner, dåb og nadver. De autoriserede ritualer og tekstrækker er
med til at sikre, at vi ikke forkynder evangeliet stykkevist og delt.
Gudstjenesterne i Den danske Folkekirke skal følge anordningerne i ritualbogen. Præsten skal
udover menighedsrådets samtykke have biskoppens tilladelse til anvendelse af en anden
autoriseret liturgi eller andre autoriserede ritualer end dem, der hidtil er anvendt i menigheden,.
Det samme gælder, hvis man foretager mindre ændringer i liturgier og ritualer, eller man ønsker at
benytte andre salmebøger og salmebogstillæg end de autoriserede (jf. menighedsrådsloven § 38,
stk.1 og 2)
Præsten er i sin forkyndelse uafhængig af menighedsrådet.

Hvornår holdes der gudstjeneste?
Der skal i det enkelte pastorat afholdes gudstjeneste på folkekirkens helligdage, dvs. på alle
almindelige søndage samt 1. og 2. juledag, 1. og 2. påskedag, 1. og 2. pinsedag, skærtorsdag,
langfredag, Kristi himmelfarts dag, store bededag og nytårsdag. I to- eller flersogns pastoratet bør
man tilstræbe, at der holdes gudstjeneste i alle kirkerne juleaften, juledag, påskedag og pinsedag.
Aflysning af enkelte af disse gudstjenester kræver biskoppens tilladelse.
Udover disse faste gudstjenester kan der afholdes hverdagsgudstjenester og gudstjenester på
andre tidspunkter i løbet af ugen.
Det er menighedsrådet, som træffer beslutning om tidspunktet for de faste gudstjenester, og som
beslutter indførelse af nye autoriserede salmebøger og salmebogstillæg.

I Ribe Stift behøver menighedsrådene ikke at søge biskoppens tilladelse til:


Menighederne skal ikke søge om tilladelse til at fejre friluftsgudstjeneste. Dog kan der ikke
i forbindelse med friluftsgudstjenesten holdes dåb.



Det står menighedsrådet frit for, hvis man i et flersognspastorat flytter den ene
søndagsgudstjeneste til en hverdag. I en af pastoratets andre kirker holdes imidlertid
gudstjeneste om søndagen.



Præst og menighedsråd har tilladelse til, såfremt man er enig om det, at forlægge
nytårsdagsgudstjeneste til nytårsaften og/eller nytårsdagseftermiddag.



Hvad angår anden helligdage skal der afholdes en gudstjeneste indenfor de to pastorater,
hvor præsterne dækker ferie for hinanden.



Såfremt juleaften falder på en torsdag har man, hvis præst og menighed er enige om det,
og forholdene kræver det, tilladelse til at aflyse gudstjenesten julesøndag.



Man har tilladelse til at bruge Holger Lissners kollekter samt kollekterne fra Gudstjenestens
Bønner I og II.



Man har tilladelse til at bruge Tillæg til alterbogen. Den eneste undtagelse herfra er brugen
af udgangslæsninger i gudstjenesten, jf. ”Tillæg til alterbogen” s. 229 – 268.

Gudstjenestefolderen er udarbejdet af gudstjenesteudvalget i Ribe Stift
Tilføjelser til gudstjenestefolderen: tilladelse gives til brug af 100 salmer.
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