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Herre, vor Gud! Tak, at vi kan samles til gudstjeneste. Vi be’r om, at du vil
velsigne alt fra først til sidst. Tak for det nye kirkeår og adventstiden, som vi nu
går ind i. Vil du lade det blive en forberedelsestid for os til at fejre jul i dit navn.
Jesus, kom og mød os med de gode nyheder om din kærlighed og nåde. Tak, at
du kommer til os. Tak, at du har givet os Aarhus Bykirke som vores åndelige
hjem og disse rammer til at være i som menighed. Tak for det nye kirkeinventar,
som vi indvier i dag til din ære og menighedens gavn.
Vil du velsigne dette alter og lade det være et udtryk for dit nærvær og møde
med os og vores bekendelse, tilbedelse og lovsang. Tak, Jesus, at du har banet
vej for dette møde i kraft af din død og opstandelse; dit offer der gælder for
altid, som den hvide dug peger på. Lad lysene minde os om, at dit Ord lyser op
for os i lov og evangelium med korset i centrum – og at det må ske til din ære.
Helligånd, lad det være levende og sande ord fra dig, som tales til os som
menighed. Vi be’r om, at prædikestolen må minde os om altid at have Jesus
Kristus som fortegn. Ham, der er kommet ned til os, brudt igennem alt det, der
skiller os fra Gud, og selv banet vej for os til vores Far i Himlen. Lad Ordet være
en livline mellem os og dig, til at tale evige ord ind i vores tid og liv. Vil du
udruste og tale gennem dem, som kaldes til at bringe dit ord til os.
Tak for dåbens bad, hvor vi af nåde gøres til dine børn, får Helligånden og
syndernes forladelse og arveretten til det evige liv. Treenige Gud, bevar os i
fællesskabet med dig. Vi glæder os over, at vi også i vores menighed må opleve
menneskers indgang i dit Rige ved dåben, og mind os hver især, når vi fejrer
dåb, om dine løfter, og hvad du har gjort og gør for os.
Tak for nadverens bord, hvor du giver dig selv til os, Jesus. Tak, at vi som Guds
børn må komme, som vi er, og knæle ned og modtage dine gaver til os i tro og
taknemmelighed. Tak, at vi ved dit hellige legeme og blod får givet en forsmag
af det himmelske og evige, der venter os, og som allerede nu er vores virkelighed i dig. Lad nadveren være en bekendelse og et håb om, at du snart kommer igen.
Gud, vi be’r om, at vi må være en levende menighed for dig i den by, du har sat
os i. Mind os om ved at se på byens bygninger og huse, hvem vi skal dele dine
gode gaver og budskab med.
Lad os være en mangfoldig kirke i Aarhus, der ikke er bygget af sten, men af
levende mennesker i fællesskaber, hvor liv folder sig ud, og hvor mennesker
lærer dig at kende, Jesus, som Herre og Frelser.
Vi lægger Aarhus Bykirke og menighedens liv i dine hænder, Jesus – du som
med Faderen lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og
til evighed. Amen.

