
Nattverd i gruppen 

Druejuice og kjeks kjøpes inn 

Bønn (Leder kan be denne bønnen eller en fri bønn) Hellige Gud, du har skapt 

oss i ditt bilde og gitt oss livet i gave. Vi takker deg for Jesus Kristus, verdens 

frelser. Han døde og stod opp igjen, så vi ved troen på ham får tilgivelse for 

syndene og evig liv. Takk for at vi nå skal på en spesiell måte få minnes Hans 

fullbrakte frelsesverk, lidelse og død, og ha inderlig samfunn med Ham og 

hverandre… 

FADERVÅR:                                                                                                                              

«Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din 

skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår 

skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels 

oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen». (Matt 

6:9-13) 

Innstiftelses-ordene leses: 

 Vår Herre Jesus Kristus, i den natt da han ble forrådt, tok han et brød, takket, 

brøt det, gav disiplene og sa: Ta imot og spis! Dette er min kropp som gis for 

dere. Gjør dette til minne om meg. Likeså tok han kalken etter måltidet, takket, 

gav dem og sa: Drikk alle av den. Denne kalk er den nye pakt i mitt blod som 

utøses for dere til syndenes forlatelse. Gjør dette så ofte som dere drikker det, 

til minne om meg. (1. Kor 11:23-27) 

Utdeling Brød og vin mottas og det sies til den enkelte: (Her kan enten den 

som leder gi til alle, eller man kan sende brød og vin rundt. Den som sender 

videre sier da ordene under.) Kristi kropp gitt for deg. Kristi blod utøst for deg.  

Etter: Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har gitt oss sitt hellige 

legeme og blod. Med det har han sonet alle våre synder. Han styrke og holde 

oss oppe i en sann tro til det evige liv.   

Takkebønn Tid for å be, vitne og eventuelt synge en sang.  

Velsignelsen: Herren velsigne deg og bevare deg! 25 Herren la sitt ansikt lyse 

over deg og være deg nådig! 26 Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred! (4 

Mos 6,24-26) 

Hvis man ønsker det, kan nattverdsmåltidet kombineres eller knyttes sammen 

med et vanlig måltid i hjemmet. 



 
 


