Velkommen til DRIVE-IN gudstjeneste i Skjern
Cirkuspladsen i Skjern, indkørsel kun fra Ranunkelvej
Cirkuspladsen er beliggende ved Ringkøbing Skjern Kulturcenter

Program
13.15
14.00
ca. 15.15

Pladsen åbner
Gudstjenesten starter
Tak for i dag

Detaljeret program for gudstjenesten og sangtekster senere i denne guide.

Økonomi
Det er naturligvis gratis for alle at deltage i gudstjenesten.
Vi spørger dog frimodigt om en gave til dækning af vores udgifter i forbindelse med
afholdelsen af drive-in gudstjenesten. Der afholdes en indsamling til dette under
gudstjenesten.
Gaver kan gives via. MobilePay nr. 33 92 18
Stor tak til Skjern Bank som har støttet drive-in gudstjenesten og gjort det muligt, at vi kan
opstille en storskærm på pladsen.
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Retningslinjer – LÆS FØR ANKOMST
 Kom kun i bil. Gående og cyklister har desværre ikke adgang.
 Alle skal blive i bilerne under hele gudstjenesten.
Det er ikke tilladt at åbne sin bildør.
 Medbring kun folk fra din egen husstand og dine daglige små sociale cirkler.
 Bilens motor skal være slukket.
 Alle skal følge instruktionerne fra parkeringsvagterne.
 Det er tilladt at køre venstre rude ned i bilen for at høre lyden fra højtalerne i stedet
for radioen.

Toiletforhold
Det er IKKE muligt at komme på toilettet, når du er kommet ind på pladsen. Skal du på
toilettet må du desværre forlade området i din bil og komme tilbage, hvis der stadig er
plads. Har du kørt langt, så gå på toilettet inden du kører ind på området. Husk at komme
på toilettet inden du kører hjemmefra.

Få den bedste oplevelse i bilen
Vi anbefaler, at du printer denne guide, så du har praktiske informationer, sangtekster og
programmet med til gudstjenesten.
Har du dårligt udsyn på pladsen, så gå ind og se vores livestream samtidig.
Gå på YouTube og find vores kanal

Vi anbefaler at bruge lyden fra radioen og ikke fra den enhed du ser med på, da
videobilledet vil være forsinket, og der er flere elementer i gudstjenester, der kræver, at vi
alle hører lyden på samme tid. Skru ned for telefonen/tablet/computer og skru op for
bilens radio på frekvens 96,4 MHz

Gudstjenesten er organiseret af:
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Drive-in gudstjeneste program
Velkomst v/Jens Lomborg, Enok Sørensen og Poul Nyborg
Salme: Som forårssolen morgenrød (Salmebogen 234)
For de yngste
 Sang: Kongebørn
 Børnekirke indslag v/LM-kirken
 Sang: Jeg er tryg hos dig
Trosbekendelse v/Poul Nyborg
Prædiken v/Poul Nyborg
Lovsang v/Anders Rasmussen
 Jeg kan hvile ud hos Jesus
 Helligånd vor sorg du slukke (Salmebogen 308)
 Vi rækker vore hænder frem (Salmebogen 367)
Fælles bøn v/Enok Sørensen
Velsignelsen v/Jens Lomborg
Indsamling til dækning af udgifter ved Drive-in
gudstjenesten - MobilePay 33 92 18
Salme: Dig være ære (Salmebogen 240)
Afrunding og tak for i dag
Syng med på postludiet mens du forlader pladsen
 Jubler hver en sjæl på jord
 Vi vil gi’ dig det bedste vi har
 Ud af mørket
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Som forårssolen morgenrød

Kongebørn

Som forårssolen morgenrød
stod Jesus op af jordens skød
med liv og lys tillige;
derfor, så længe verden står,
nu efter vinter kommer vår
livsalig i Guds rige.

Vi kender kongen
Hele jordens skaber
En frelser og befrier
- Vi er hans børn.
Han si´r, jeg er værdigfuld
En super vigtig fighter
En uundværlig ener
- Vi er hans børn.

Som fuglekor i mark og lund
lovsynger vår i allen stund
med deres toner søde,
så alle tunger, trindt om land,
lovsynge dødens overmand
i påske-morgenrøde!

Kongebørn
Kongebørn
En del af Guds familie
Fra nu af og til evig tid x 2

Som blomster alle står i flor,
som skoven grønnes, kornet gror
ved vårens kræfter milde,
så blomstrer alt i Jesu navn
og bærer frugt til folkegavn,
som årle, så og silde.

Åh åh åh oh
åh åh åh oh
åh åh åh oh Yeah!
Kongen elsker alle
Både rig og fattig
Han siger "kom" til alle
- Vi er hans børn

N.F.S. Grundtvig 1846.

Kan du hør´ hans stemme
Den kalder i dit hjerte
Ellers ka´ du lær' det
- Vi er hans børn
Han kalder, han kalder
Kom til mig
Kom til mig
Tekst og musik Joachim Hejslet
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Jeg er tryg hos dig

Matt. 7, 7-14

Jeg er tryg hos dig,
jeg må be’ til dig,
jeg må lovsynge dit navn.
Du har tid til mig,
når jeg søger dig,
min Herre, min Gud.

Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I
finde; bank på, så skal der lukkes op for
jer. For enhver, som beder, får; og den,
som søger, finder; og den, som banker på,
lukkes der op for. Eller hvem af jer vil give
sin søn en sten, når han beder om et
brød, eller give ham en slange, når han
beder om en fisk? Når da I, som er onde,
kan give jeres børn gode gaver, hvor
meget snarere vil så ikke jeres fader, som
er i himlene, give gode gaver til dem, der
beder ham!

Tekst og musik Leif Lundberg

Trosbekendelsen
Vi forsager Djævelen og alle hans
gerninger og alt hans væsen.

Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal
gøre mod jer, det skal I også gøre mod
dem. Sådan er loven og profeterne.

Vi tror på Gud Fader, den Almægtige,
himlens og jordens skaber.

Gå ind ad den snævre port; for vid er den
port, og bred er den vej, der fører til
fortabelsen, og der er mange, der går ind
ad den. Hvor snæver er ikke den port, og
hvor trang er ikke den vej, der fører til
livet, og der er få, som finder den!

Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn,
vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria, pint under
Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til dødsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til himmels,
siddende ved Gud Faders, den
Almægtiges, højre hånd,
hvorfra han skal komme at dømme
levende og døde.
Vi tror på Helligånden,
den hellige, almindelige kirke,
de helliges samfund, syndernes
forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv.
Amen
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Jeg kan hvile ud hos Jesus
Jeg kan hvile ud hos Jesus,
når min vandring her er svær.
Jeg kan slippe mine byrder,
komme til ham som jeg er.
På sin skulder vil han bære
mine byrder en og hver.
På sin skulder vil han bære
mine byrder en og hver.

Helligånd vor sorg du slukke

Jeg kan hente mod hos Jesus,
når min kamp er lang og hård,
så jeg her på pilgrimsfærden
kan se frem, hvor målet står,
og er vejen fuld af torne,
har han gået, hvor jeg går.
og er vejen fuld af torne,
har han gået, hvor jeg går.

Du, den nye verdens skaber,
vis på os, hvad du formår,
kæmp, så verdens fyrste taber,
vind, så Jesu ord består!
Byg dit tempel i vort bryst,
fyld Guds hus med Himmel-lyst!

Helligånd, vor sorg du slukke,
al vor dunkelhed gør klar,
livets kilde du oplukke,
Davids-nøglen du har.
Giv os trøst i al vor nød,
lys i mørke, liv i død!

Råb i vores hjerter: Abba, far!
Råb i vores hjerter: Abba, far!
Helligånd du er her,
Trøst og styrk enhver, der længes.

Jeg kan finde kraft hos Jesus
til min vandring her på jord,
finde nåde til at lide,
til at følge i hans spor,
vente hjælp og liv hver morgen,
hvile i hans nådes ord.
vente hjælp og liv hver morgen,
hvile i hans nådes ord.

Råb i vores hjerter: Abba, far!
Råb i vores hjerter: Abba, far!
Helligånd du er her,
Trøst og styrk enhver, der længes.
Paul Gerhardt 1647. J.C. Jacobi 1725
A.M. Toplady 1776. Edw. Bickersteth 1833
N.F.S. Grundtvig 1837
Arvid Asmussen

Tekst Lina Sandell
Musik Lise Petersen Worm
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Vi rækker vore hænder frem

Dig være ære

Vi rækker vore hænder frem
som tomme skåle.
Kom til os, Gud, og giv os liv
fra kilder uden for os selv!

Dig være ære,
Herre over dødens magt!
Evigt skal døden være
Kristus underlagt.
Lyset fylder haven,
se, en engel kom,
åbned klippegraven,
Jesu grav er tom!
Dig være ære,
Herre over dødens magt!
Evigt skal døden være
Kristus underlagt.

Alt godt, til vort og andres vel,
er dine gaver.
I svaghed fremmer du dit værk,
vor nøgne kvist skal sætte knop!
Vi løfter vore hænder op
i bøn for verden.
Lad dem, som lider, finde værn
mod kolde hjerters is og sne!

Se, Herren lever!
Salig morgenstund!
Mørkets magter bæver,
tryg er troens grund.
Jubelråbet runger:
Frelseren er her!
Pris ham, alle tunger:
Kristus Herre er!
Dig være ære,
Herre over dødens magt!
Evigt skal døden være
Kristus underlagt.

Lad vore hænders nøgne træ
få blomst og blade!
Lad vore liv her bære frugt
til lægedom for andres sår!
Vi venter, efter smertens vår,
din nådes sommer.
Og sorg og glæde blir til vækst
med frugt, vi ikke selv kan se.
Din nådes skaberværk skal ske
i tomme hænder.
O Gud, al godheds giver: Kom,
tag bolig i vor fattigdom!

Frygt ikke mere!
Evigt er han med!
Troens øje ser det:
Han gir liv og fred.
Kristi navn er ære,
sejer er hans vej.
Nu skal han regere,
aldrig frygter jeg.
Dig være ære,
Herre over dødens magt!
Evigt skal døden være
Kristus underlagt.

Svein Ellingsen 1975.
Peter Balslev-Clausen 1993.

O Gud hør vor bøn
O Gud, hør vor bøn
O Gud, hør vor bøn:
Hør vort råb,
giv os svar!
O Gud, hør vor bøn,
O Gud, hør vor bøn:
Kom og vær du os nær.

1 Kor 15,46-55
Edmond Louis Budry 1885.
Arne Fjelberg 1947. Dansk 1993.

7

Kom han vil forbarme sig.
Gud er god!

Jubler, hver en sjæl på jord
Jubler, hver en sjæl på jord:
Gud er god!
Se, hvor er Guds nåde stor,
Gud er god!
Mere godt end vi forstår,
af vor faders hånd vi får,
derfor takken til ham går,
Gud er god!

Gud er god….
Salm. 103, 1-3
Ukendt forfatter

Vi vil gi’ dig det bedste vi har

Gud er god!
Gud er god!
Synger alle med i sangen:
Gud er god!

Vi vil gi’ dig det bedste vi har,
mund og hænder, alt, hvad der er
kostbart.
Vi holder ik’ igen, vi bæ’r vort offer frem.
Du fortjener mer’, du er mere værd.

Hør, hvor fuglen fløjter glad:
Gud er god!
Læs i hver en blomst, hvert blad:
Gud er god!
Havets bølge på sin gang,
kilderne i skov og vang altid synger samme sang:
Gud er god!

Vi lægger alt ned, alt ned
ved dit kors.
Udstrakte arme, arme
ta’r imod os.
Vi lægger alt ned, alt ned
ved dit kors.
Udstrakte arme, arme
ta’r imod os.

Gud er god…..
Er det stormfuldt, mørkt og trangt
Gud er god!
Til hans hjerte er ej langt
Gud er god!
I hans arme tryg jeg er,
intet ondt kan nå mig dér,
derfor synger jeg nu her:
Gud er god!

Vi vil gi’ dig det værste, vi har,
mørke hjerter, nye sår og gamle ar.
Vi holder ik’ igen, vi bær’ vort offer frem.
Du så os, da vi faldt, du kan bære alt.
Vi lægger alt ned, alt ned
ved dit kors.
Udstrakte arme, arme
ta’r imod os.

Gud er god…..

Vi lægger alt ned, alt ned
ved dit kors.
Udstrakte arme, arme
ta’r imod os.

Mod os uretfærdige
Gud er god!
Mod de mest uværdige
Gud er god!
Højt som himlen hvælver sig,
nøden er i Kristus rig.

Arvid Asmussen
Rom 12,1
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Ud af mørket
Støvet rejser sig i solen og danser
Livet myldrer frem igen
Ingen lange skygger falder mer'
Endelig! Mørket på flugt
Vi nyder hvert sekund i dine arme
Varme tør mit hjerte op
Forårssol, du mætter os igen
Endelig! Nu er du her
Dans ud af mørket af graven.
Dans
Dans ud af mørket af graven
Sammen med Kongen i haven
Badet i lyset fra Ham
For altid, forvandlet
Og mørket greb os ikke
Vi rejser os som lysets børn og danser
sanser himlens åndedrag
Intet bedre sted at være til
end lige her!
Dina Christiansen
Arvid Asmussen
Joachim H. Jørgensen
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