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Klokker  

Præludium        Kigger på himlen (Skammens vogn) 

Hilsen og velkomst  

Kollektbøn  

Responslæsning af bibeltekst Lukasevangeliet 1, 46-55 (Marias lovsang) 

Menigheden deles op i to grupper. Hver gruppe skiftes til at læse et tekststykke op.  

I vil blive ledt af August og Emma.  

A: »Jeg takker Gud af hele mit hjerte 

47 jeg glæder mig over, 

at han er min frelser. 

B: 48 Han har udvalgt mig, selvom jeg ingenting er værd. 

Fra nu af vil alle mennesker kalde mig velsignet, 

49 for Gud er fuld af magt, og han har gjort store ting for mig. 

Hans navn er helligt! 

A:  50 Han tager sig af alle dem, der 

frygter og respekterer ham – i slægt efter slægt. 

B: 51 Han bruger sin stærke arm til store handlinger, 

og dem, der har nok i sig selv, spreder han for alle vinde. 

A: 52 De store støder han ned fra deres troner, 

og de små løfter han op. 

B: 53 Gud giver gode gaver til de sultne, 

og de rige sender han væk med tomme hænder.  

A: 54 Han sørger for sit folk 

og holder fast ved sin omsorg, 

B: 55 sådan som han lovede vores forfædre, Abrahams slægt 

– i al evighed.« 

A & B: Amen. 

 

  



 

Interludium     Op al den ting som Gud har gjort (Hans A. Brorson) – Instrumental 

Prædiken v. Mikkel Gabriel Christoffersen 

Interludium     Irsk (Oliver Hoiness) – Instrumental 

Grøn trosbekendelse (stående) 

Vi tror på Gud, som har skabt alt godt og smukt, og som har betroet jorden til 

menneskene, for at vi skal dyrke og bevare den; Skaberen, som har sat alt i 

bevægelse, og som selv bevæges, når dyr og mennesker lider. 

 

Vi tror på Jesus Kristus, Guds Ord, som blev kød og blev en del af vores verden. 

Jesus Kristus som stilnede stormen, og som gjorde vand til vin; som døde ligesom alt 

andet forgængeligt i denne verden, men som opstod fra døden for at hele skabningen 

kan få del i Guds liv. 

 

Vi tror på Helligånden, som udgår fra Gud, fordi Gud er fuld af kærlighed. 

Helligånden, som giver liv og ånde til alt levende, og som giver os håb og mod til at 

handle i verden. Vi tror på tilgivelse, på en ny himmel og en ny jord. 

Amen. 

 

Grøn Fadervor (stående) 

Menighed: Vor Fader, du som er i himlene!  

Liturg: Vi kommer til dig med vores bøn for jorden. Du har skabt den til et godt sted 

for mennesker og dyr, for træer og planter.  

M: Helliget blive dit navn.  

L: Livet, som du har givet os, er helligt. At ødelægge livet er at vanhellige dig og dit 

navn. 

M: Komme dit rige.  

L: Giv os drømmen og håbet om dit rige, hvor alt liv kan udfolde sig uden død, 

forurening og ødelæggelse. 

M: Ske din vilje som i himlen således også på jorden.  

L: Du har en gang for alle vist os din vilje for jorden: den skal være et sted fyldt af liv, 

fred og kærlighed. 

M: Giv os i dag vort daglige brød.  

L: Lær os at bruge jorden, sådan at alle kan spise sig mætte. Hjælp os at dele jordens 

rigdomme på retfærdig vis. 

  



 

Du er også velkommen til: 
Jazzmesse: Hver 1. og 3. søndag i måneden i Brorsons Kirke. Næste gang er søndag 

den 7. marts klokken 10.30. 

Digital KirkeYoga: Hver onsdag morgen. Tilmelding sker på brorsons.dk. Næste gang 

er onsdag den 10. marts klokken 08.30-09.30. 

Online sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp: Søndag den 14. marts. Se mere 

på brorsons.dk.  

 

OBS: Se også kalender på www.brorsons.dk. 

M: Og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere.  

L: Vi sidder selv med ansvaret for vores eget forbrug og vores livsstil. Vores kamp for 

jorden begynder i vores eget liv. 

M: Og led os ikke ind i fristelse.  

L: Fristelsen til at vælge det, som giver en kortsigtet nydelse, er stor. 

M: Men fri os fra det onde.   

L: Hjælp os til at vælge ret. 

M: For dit er riget og magten og æren i evighed! 

L: Du har lovet at opretholde livet, og vi vil stå på din side i kampen mod alt, som 

truer det gode liv, som du har givet os! 

M: Amen. 

Velsignelse 

Meddelelser  

Postludium        You can never hold back spring (Tom Waits)  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

De medvirkende ved gudstjenesten 

videofilmes til internt brug. 
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