Salme (DDS 70: Du kom til vor runde jord)
1 Du kom til vor runde jord,
barn, på bare fødder,
midt i engles julekor,
med Himlens frakkeskøder.
Du var dreng i Nazareth,
stod i tømrerlære,
skar dit navn i stort og småt,
Jesus, du min Herre!

3 Dagligt håb du tømred os,
vildt fra korsets planker,
døde for at være hos
din Far, med vore tanker.
Røveren fra Golgata
loved du at bære
med til Paradis den dag,
Jesus, du min Herre!

2 Du sprang kådt i dåben ud,
ingen ku’ dig kue,
Helligånden fløj fra Gud,
Johannes så en due.
Var der ondskab, folk som led,
djævelsk atmosfære,
du gav al din kærlighed,
Jesus, du min Herre!

4 Påskemorgen stod du op,
du kan ikke bindes,
gravens sten er ikke nok,
og døden overvindes.
Hver gang, at jeg syns jeg ku’
helt la’ vær at være,
står du her med livets nu,
Jesus, du min Herre!

Tale til konfirmanderne

Koret (Anemonesang og Velkommen til den nye verden)
Velkommen til den nye verden, hvor end du måtte komme fra
velkommen til den nye verden til hver og én af jer, som engang sa’:
”Vil jeg være med? Vil jeg være med?
Vil jeg være med, når skibet sejler? Tør jeg ta’ afsted?”
Velkommen til den nye verden, med alt det, som du har at gi’
velkommen her for du er den, som har forladt det kendte for at si’:
“Jeg vil være med! Jeg vil være med!
Jeg vil finde vej og vandre mod en større virke’lighed!”
Velkommen til den nye verden, velkommen til din tro, dit håb
Velkommen her til glæden, smerten – og lad det hele samles til et råb:
”Vi vil være med! Vi vil være med!
Vi vil gøre denne plet til jordens allerbedste sted!”

Konfirmanderne kommer op til alterskranken
Forbøn
Trosbekendelsen (siges i kor med præsten)

Tilspørgsel og svar (hver enkelt tilspørges med fulde navn – familien rejser sig)
Konfirmationsvelsignelse (konfirmanden knæler, velsignes, får sit skriftord og
rejser sig – familien sætter sig)
Fadervor (siges i kor med præsten)

Fredshilsen
Konfirmanderne går ned og sætter sig
Salme (DDS 13: Måne og sol)
1 Måne og sol, vand, luft og vind
og blomster og børn skabte vor Gud.
Himmel og jord, alting er Hans,
Herren vor Gud vil vi takke.
Herre, vi takker dig.
Herre, vi priser dig,
Herre, vi synger dit hellige navn.
2 Jesus, Guds Søn, levede her
og døde for os, lever i dag,
ja, han er her, ja, han er her,
Herren vor Gud vil vi takke.
Herre, vi takker dig….

3 Ånden, vor trøst, levende, varm
og hellig og stærk, taler om Gud,
bærer os frem dag efter dag.
Herren vor Gud vil vi takke.
Herre, vi takker dig.
Herre, vi priser dig,
Herre, vi synger dit hellige navn.

Slutningskollekt
Velsignelse (m/ korsvar ”Amen, Amen, Amen”)
Udgangssalme (DDS 369: Du, som gir os liv og går os glade)
1 Du, som gir os liv og gør os glade,
du, som holder af os, som vi er,
du, som åbner bøgehækkens blade,
du, som skaber blomst og bi og bær,
uden dig var alle marker golde,
uden dig var alle hjerter kolde.

4 ”I kan ikke tjene Gud og Fanden
I må vælge mellem liv og død.
I skal ikke tjene på hinanden,
I skal dele glæde, sorg og brød.
Tjen hinanden, I er alle lige,
der er ingen rige i mit rige!

2 Uden dig har kolde spekulanter
skabt en hverdag uden lys og luft,
uden tid til børn og gamle tanter,
uden fuglesang og blomsterduft.
Uden dig må glæden gå på krykker,
uden dig må livet gå i stykker.

5 I skal se med kærlighedens øjne,
alt det skabte skal I passe på.
I skal ikke tro på gyldne løgne,
i mit rige er de store små.
I skal ikke frygte nogen fjende,
kærlighedens liv har ingen ende!”

3 Uden dig forråder vi hinanden,
uden dig går vores sind i chok.
Uden dig går folket fra forstanden,
hele verden går mod ragnarok.
Derfor råber vi i angst og smerte:
Lær os én gang til, hvad Jesus lærte:

6 Du, som åbner døren gennem døden,
når vi drikker af dit hjerteblod,
vis os midt i mørket morgenrøden,
giv os hvedekornets kraft og mod.
Du, som åbner bøgehækkens blade,
giv os liv og lys og gør os glade!

Postludium

Ønsker hjerteligt tillykke
med konfirmationen

Konfirmationsgudstjeneste i Thise Kirke
Søndag den 7.maj 2017

”Luther, Dør, Nøgle”
Præludium (Indmarch med konfirmander)
Indgangsbøn (v/kirkesanger)
Indgangssalme (DDS 749: I østen stiger solen op)
1. I østen stiger solen op:
5. Og med Guds sol udgår fra øst
Den spreder guld på sky,
en himmelsk glans på jord,
går over hav og bjergetop,
et glimt fra Paradisets kyst,
går over land og by.
hvor livets abild gror.
2. Den kommer fra den favre kyst,
hvor Paradiset lå;
den bringer lys og liv og lyst
til store og til små.

6. Og alle stjerner neje sig,
hvor østens sol går frem:
den synes dem hin stjerne lig,
der stod ved Betlehem!

3. Den hilser os endnu så smukt
fra Edens morgenrød,
hvor træet stod med evigt frugt,
hvor livets væld udflød.

7. Du soles sol fra Betlehem!
Hav tak og lov og pris
for hvert et glimt fra lysets hjem
og fra dit Paradis!

4. Den hilser os fra lysets hjem,
hvor størst Guds lys oprandt
med stjernen over Betlehem,
som østens vise fandt.
Nådeshilsen
Indledningskollekt

Læsning
(Korsvar: ”Gud være lovet for sit glædelige budskab”
– der læses fra Matt.16,13-19:
Peters bekendelse og Himmerigets nøgler)

