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Konfirmasjonstidens gudstjenester 
  

 

Sammendrag 
Saken omfatter konfirmasjonstidens innledende og avsluttende gudstjeneste. Det som per i 
dag kalles samtalegudstjenesten, omfattes ikke her. Denne gjennomføres etter lokal 
tradisjon og opplegg og er hjemlet i alminnelige bestemmelser.  
 
Det som skal vedtas, er:  

• Nye forbønner for presentasjonsgudstjenesten. 

• Liturgiforslag for den avsluttende konfirmasjonsgudstjenesten. Til den siste ligger 
også forslag om nye alternative tekster til lesninger og preken. 

• Alminnelige bestemmelser for konfirmasjon, som skal revideres i henhold til 
endringer innen liturgisk praksis, bibeloversettelse og kirkeordning.  

 
Saken om Ordning for konfirmasjonstidens gudstjenester ble forberedt av Nemnd for 
gudstjenesteliv (NFG) i 2018. Kirkerådet behandlet saken i januar (KR 12/19) og mars i år 
(KR 26/19). Saken ble vedtatt sendt på høring 23. mai med høringsfrist 23. august 2019. Det 
kom inn 64 høringssvar. Flere av disse ble tatt til følge og innarbeidet i liturgiene. Det ble 
grundig redegjort for de viktigste innspill og endringer i høringssammendraget til Kirkerådet 
i møtet i september (KR 51/19).  
 
Etter behandlingen i Kirkerådet i september ble saken oversendt til Bispemøtet i oktober 
(BM sak 40/19). Bispemøtet behandlet saken som en læresak i tråd med regelverket for 
liturgisaker. I tilknytning til arbeidet med konfirmasjonstidens liturgier, har Kirkerådet i sak 
26/19 bedt BM om å utrede det teologiske grunnlaget for konfirmasjon i Den norske kirke i 
dag. 
 
 
 

 

Forslag til vedtak 
Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å fatte følgende vedtak: 
 
Kirkemøtet vedtar justert Ordning for konfirmasjonstidens gudstjenester og Alminnelige 
bestemmelser for denne. 
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Saksorientering 
Kirkemøtet etablerte i 1991 en ordning med liturgiske forsøkssaker (KM 20/91). Frem til 
starten på liturgireformen i 2011, ble det vedtatt en rekke forsøkssaker av større eller mindre 
omfang. Etter at Kirkemøtet vedtok ny ordning for hovedgudstjenesten i 2011, ble de fleste 
tidligere forsøkssaker integrert i reformen, men Bønner til konfirmasjonstidens 
gudstjenester gjenstod. Nemnd for gudstjenesteliv behandlet denne i 2013 og oversendte 
saken til Kirkerådet, som vedtok å sende saken tilbake til NFG «for videre bearbeiding med 
tanke på oppgradering til en regulær liturgisak» (KR 21/13). Saken ble så liggende, primært 
på grunn av mange andre pågående liturgihøringer.  
 
Nemnd for gudstjenesteliv tok saken opp i 2018 ved å nedsette en arbeidsgruppe. 
Arbeidet med konfirmasjonstidens gudstjenester var teologisk begrunnet i 
konfirmasjonstiden som dåpsaktualisering og tilknytningstid til kirken, og 
konfirmasjonsgudstjenesten som dåpspåminnelse, forbønns- og velsignelseshandling. 
Arbeidet tok også utgangspunkt i større utviklingstrekk og endringer i gjennomføring av 
konfirmasjonstiden i Den norske kirke de siste tiår. 
 
Kirkerådet behandlet saken i januar (KR 12/19) og vedtok: 
 

Kirkerådet ber om en bredere drøfting av konfirmasjonens teologi og plass i 
trosopplæringen som grunnlag for arbeidet med konfirmasjonstidens gudstjenester. 

 
Kirkerådet fikk saken tilbake i mars 2019 (KR 26/19) og fattet da følgende vedtak: 
 

1. De synspunkter som kom fram i Kirkerådets drøfting innarbeides i dokumentet.  
2. Saken om konfirmasjonstidens gudstjenester oversendes Bispemøtet.  
3. Saken forberedes videre med tanke på høring og endelig behandling i Kirkemøtet.  
4. Kirkerådet ber Bispemøtet utrede det teologiske grunnlaget for konfirmasjon i Den 
norske kirke i dag. 

 
Bispemøtet behandlet saken på sitt møtet i mai 2019 (BM 26/19) og vedtok: 
 

Bispemøtet takker Kirkerådet og Nemnd for gudstjenesteliv for arbeidet med 
utviklingen av en oppdatert liturgi for konfirmasjonstidens gudstjenester og imøteser 
en høringsprosess.  
 
Bispemøtet er glad for at liturgien er tilpasset den nye dåpsliturgien.  
 
Bispemøtet har følgende innspill til bearbeiding av høringsnotatet før det sendes ut:  
1. Konfirmasjonsgudstjenesten i forslaget er tenkt å følge hovedgudstjenesten i lokal 
grunnordning. Dette vil likevel måtte fravikes når det gjelder liturgisk farge, tekster, 
dag og feiring av nattverd. Dette må komme tydeligere til uttrykk i 
høringsdokumentene.  
 
2. Det er ikke ønskelig at et alternativ C til dåpspåminnelse under 
konfirmasjonsgudstjenesten skal inngå i en høring. Kirkerådet har ikke ønsket å 
inkludere dette alternativet i liturgien. Bispemøtet ser heller ingen grunn til å sende 
dette ut på høring.  
 
Bispemøtet vil igangsette et arbeid med å utrede Den norske kirkes teologiske 
forståelse av konfirmasjon på bakgrunn av henvendelsen fra Kirkerådet (KR 26/19). 
Saken fremmes for behandling i Bispemøtet i oktober 2019. 

 
Saken ble sendt på høring 23. mai med høringsfrist 23. august 2019. Høringsinstansene var 
bispedømmerådene, biskopene, utdanningsinstitusjoner, arbeidsgiver- og 
arbeidstakerorganisasjoner og andre aktuelle instanser. Bispedømmerådene ble anmodet 
om å velge ut et representativt utvalg menigheter til å sende inn sine høringssvar. Det kom i 
alt inn 64 høringssvar, fordelt på bispedømmeråd, biskoper, studiesteder, IKO, UFUNG, 
Samisk kirkeråd, menigheter og enkeltpersoner.  
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Høringssvarene framhevet som positivt:  

• På høy tid at det ble foretatt en ny gjennomgang av konfirmasjonsliturgien  

• Det ligger mye godt teologisk arbeid bak forslaget  

• Forslaget tar opp i seg justering etter trosopplæringsreformen og 
gudstjenestereformen, samt ny bibeloversettelse  

• Større tilfang av alternative bibeltekster til lesninger og preken 

• Korstegning som symbolhandling under forbønn for den enkelte (58 sier ja til dette) 
 
Høringssvarene framhevet som negativt:  

• Ikke nok fokus på konfirmantene i forbønnen til presentasjonsgudstjenesten  

• Gjennomgående for tungt språk  

• For omstendelig mønster i forbønnene for den enkelte  

• Dåpens rikdom og konfirmantens plass i verden blir for svakt uttrykt i forbønnene  
 
Videre var sentrale punkter i høringssvarene:  

• 2/3 av høringsinstansene etterlyser mer flyt og forståelighet i språket, og at 
tematikken overfor konfirmantene og deres nærkontekst spisses. 

• Høringsinstansene slutter seg i størst grad til de nye forslagene til bibeltekster med 
60 JA og 4 NEI.  

• Det er stort engasjement og mange kommentarer når det gjelder å beholde den 
personlige hilsenen ved avslutningen av konfirmasjonsgudstjenesten. 44 svar vil 
beholde denne. 

• 2/3 av høringsinstansene mener at liturgiforslaget møter behovet for fornyelse. 

• 2/3 av høringsinstansene vurderte de nye bønnene som bedre enn dagens bønner. 

• Et flertall av høringsinstansene var negative til korstegning med mulighet for å si 
«Jeg tilhører Jesus Kristus» under Påminnelse om dåpen. 

• Mange av høringsinstansene opplevde det repeterende og unødvendig ordrikt med 
påminnelse om dåp i hver forbønn for den enkelte konfirmant. 

• Korstegning sammen med ordene "Velsign og bevar henne/ham, i Jesu Kristi navn" 
får stor tilslutning. 58 høringsinstanser svarer JA, mot 7 som ikke ønsker dette. 

 
De viktigste endringene på bakgrunn av høringsprosessen var: 

 
• Forbønn for konfirmantene i presentasjonsgudstjenesten: Bønnen er kortere i form 

og mer spisset inn i forhold til konfirmantene og deres kontekst.  

• Dagens bønn og Bønn for konfirmantene i konfirmasjonsgudstjenesten:  
Bønnene har et sterkere preg av lovprisning og takk, de har fått et enklere språk.  

• Forslagene til bibeltekster: Forslagene er bearbeidet og justert til å ha tydeligere 
sammenheng i rekkene.  

• Forbønnene for den enkelte: Bønnene har en ny og forenklet oppbygning. Velsignelse 
og korstegning opprettholdes.  

• Personlig hilsen ved avslutningen av konfirmasjonsgudstjenesten: 
Denne var foreslått tatt ut, men er tatt inn igjen under del IV Sendelse. 

 
Kirkerådet behandlet saken på sitt møte i september 2019 (KR 51/19) og vedtok: 

 
1. De synspunkt som kom fram i Kirkerådets møte legges ved saken. Kirkerådet vil 
særlig peke på behovet for forenkling av rubrikker og at bønnespråket må ha en god 
språkføring.  
2. Saken oversendes Bispemøtet. 
3. Saken forberedes videre med tanke på endelig behandling i Kirkemøtet 2020.  

 
Kirkerådet sendte så saken til Bispemøtet, som fattet følgende vedtak (40/19):  
 

Bispemøtet har hatt liturgi for konfirmasjonstidens gudstjenester til behandling, og 
ønsker å uttale følgende:  
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Til presentasjonsgudstjenesten ber Bispemøtet om at  

• Rubrikk 3 endres til «Til presentasjonen kan man knytte lystenning eller 
andre enkle symbolhandlinger»  

• Rubrikk 5 endres til «Følgende bønn kan brukes som Bønn for 
konfirmantene, på forbønnens plass.»  

• Bønn for konfirmantene endres til:  

L/ML La oss vende oss til Gud i bønn  
Kjære Gud, du kjenner og elsker oss alle. Takk for livet du har gitt oss. Vi takker deg 
for konfirmantene. Vi ber for hver og en av dem, for deres familie, venner og faddere. 
Velsign konfirmasjonstiden og la oss alle vokse i tro, håp og kjærlighet  
Gud, vi ber:  
 
M Menighetssvar  
 
Gud, du har skapt oss og jorden vi bor på. Lær oss å ta vare på ditt skaperverk, skape 
fred der hatet rår, gi sultne mat og verne mennesker på flukt. Vi ber for vårt land og 
for stedet vi bor (eller byen/bygda). Styrk våre fellesskap og gi alle et sted å høre til. 
Gud, vi ber:  
 
M Menighetssvar  
 
Takk for kirken, der du møter oss med dine gaver og gir oss fremtid og håp. La den 
være stedet hvor troen og livet finner styrke og kraft.  
Gud, vi ber:  
 
M Menighetssvar  
 
L/ML Evt.: Vi ber for... (aktuelle bønneemner i lokalt- nasjonalt eller globalt 
perspektiv)  
L/ML Gud vi ber  
 
M Menighetssvar  
 
Til konfirmasjonsgudstjeneste ber Bispemøtet om at  

• samlingsbønn fra 2002 tas inn som alternativ samlingsbønn.  

• Lukas 2,41-52 tas tilbake som evangelietekst i første rekke. Denne teksten gir 
en særlig god inngang til å tematisere ungdoms selvstendighet og tro.  

• i rubrikkene til Påminnelse om dåp, strykes setningen «Her kan liturgen 
dyppe hånden i vannet, løfte opp og la vannet renne hørbart og synlig ned i 
fonten».  

• i rubrikkene til forbønn for konfirmantene, strykes setningen «Også sykdom, 
sorg og andre bønneemner som angår én eller flere av konfirmantene, kan 
nevnes når det er avtalt med vedkommende». Forbønnen kan tilpasses 
aktuelle lokale forhold i ledd 3 uten at det må spesifikt nevnes i egen rubrikk.  

• Forbønn for konfirmantene endres til:  
 
L/ML Kjære Gud, takk for konfirmantene. Du har i dåpen lovet å være med dem alle 
dager, og møter dem i ditt Ord, i bønnen og nattverden. Styrk dem i tro, håp og 
kjærlighet, og gi dem å nå det evige mål i ditt rike. Gud, vi ber:  
 
M Menighetssvar  
 
L/ML Takk for denne dagen. Vi ber for konfirmantenes familier og for alle som står 
konfirmantene nær. Gud, vi ber:  
 
M Menighetssvar  
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L/ML Evt. vi ber for  
L/ML Gud vi ber  
 
M Menighetssvar  
 

• alternativ 3, 5, 8, 12 og 15 i forbønn for den enkelte konfirmant strykes.  

• alternativ 6 i forbønn for den enkelte konfirmant endres til «Kjærlighetens 
Gud, vi ber deg for NN. Styrk henne/ham til et liv i tro, håp og kjærlighet. 
Velsign og bevar henne/ham, () i Jesu Kristi navn.»  

• ledd 19 endrer navn til Menighetens takkoffer, eventuelt kunngjøringer og 
hilsen Rubrikkene om hilsen som nå er under IV Sendelse flyttes opp til dette 
leddet.  

For å gi en føring for hva som skal sies under en eventuell hilsen legges følgende 
tillegg under rubrikkene:  
 
Alternativer for hilsen  
 
A Kjære menighet.  
Sammen har vi bedt for konfirmantene. La oss sammen hjelpe dem så de kan leve i 
den kristne forsakelse og tro, og modnes til tjeneste for Gud og nesten. La oss 
oppmuntre hverandre til å bruke Guds ord og Herrens nattverd og gå den vei som 
fører til livet.  
Dere konfirmanter vil fortsatt være omsluttet av menighetens forbønn. Gud er trofast 
og hans kjærlighet uten grenser. Også i tider med likegyldighet, nederlag og tvil vil 
Gud være dere nær og kalle dere til samfunn med seg. Hold dere nær til ham. Da vil 
han, som begynte en god gjerning i dere, fullføre den – helt til Jesu Kristi dag.  
 
Eller  
 
B Kristus har kalt oss til å leve i troen på hans oppstandelse og være hans vitner i 
verden. Bli i hans kjærlighet og i fellesskapet med alle som tror på ham. La oss alltid 
be for hverandre, og sammen med Kristus gå fremtiden i møte.  
 
Til Alminnelige bestemmelser ber Bispemøtet om at  
 

• Alminnelige bestemmelser justeres for å ivareta nødvendige presiseringer. En 
mer omfattende endring av alminnelige bestemmelser vil kunne komme som en 
konsekvens av Bispemøtets utredning om konfirmasjonens teologi og grunnlag.  

 
Bispemøtet ber derfor om at det forelagte forslaget justeres slik at punkt 1, 2, 8, 9 og 
10 beholdes slik de er forelagt. Punkt 5 og 6 tas ut. Punkt 3 beholdes som den er til og 
med tredje setning, resten strykes. Punkt 4, første setning, beholdes som den er, 
resten strykes. Punkt 7 omformuleres til følgende:  
 
Deltakelse i menighetens gudstjenester er en vesentlig del av konfirmasjonstiden. 
Konfirmantene skal delta på minimum åtte gudstjenester i løpet av 
konfirmasjonstiden. De særskilte gudstjenestene knyttet til konfirmasjonstiden er 
gudstjeneste med presentasjon, samtale- gudstjeneste og konfirmasjons- 
gudstjeneste med forbønn og velsignelse av den enkelte konfirmant. Konfirmantene 
bør møte ulike former for gudstjeneste, samtidig som gjenkjennelse og lokalt 
særpreg ivaretas. Valg av salmer i konfirmasjonstiden bør inneholde et utvalg som 
representerer kirkens felleseie. 

 
Bispemøtets vedtak er innarbeidet i det vedlagte forslaget. 
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1. Liturgiene 

 

Gudstjeneste med presentasjon av menighetens konfirmanter 
 

  Ved starten av konfirmasjonstiden presenteres menighetens konfirmanter i en gudstjeneste.  

Presentasjonen av konfirmantene kan skje i gudstjenestens samlingsdel eller i forbindelse med 

forbønnsdelen. 

 

  Til presentasjonen kan man knytte lystenning eller andre enkle symbolhandlinger. 

 

Forbønn kan hentes fra Formulerte forbønner i Ordning for hovedgudstjeneste alternativ 4 eller 

formuleres lokalt.  

Følgende bønn kan brukes som Bønn for konfirmantene, på forbønnens plass.  

 

L/ML La oss vende oss til Gud i bønn.  

Kjære Gud, du kjenner og elsker oss alle. 

Takk for livet du har gitt oss. 

Vi takker deg for konfirmantene. 

Vi  ber for hver og én av dem,  

for deres familie, venner og faddere.  

Velsign konfirmasjonstiden  

og la oss alle vokse i tro, håp og kjærlighet. 

Gud, vi ber:  
                 

M Menighetssvar 

 

L/ML Gode Gud, du har skapt oss og jorden vi bor på.  

Lær oss å ta vare på ditt skaperverk,  

skape fred der hatet rår, gi sultne mat  

og verne mennesker på flukt.  

Vi ber for vårt land og for stedet vi bor (eller byen/bygda).  

Styrk våre fellesskap og gi alle et sted å høre til. 

Gud, vi ber:  

 

M Menighetssvar 

 

L/ML Takk for kirken,  

der du møter oss med dine gaver  

og gir oss fremtid og håp.  

La den være stedet hvor troen og livet finner styrke og kraft.   

Gud, vi ber:  

 

M Menighetssvar 
 

L/ML Evt.: Vi ber for… (aktuelle bønneemner i lokalt- nasjonalt eller globalt perspektiv) 

L/ML Gud vi ber 

 

M Menighetssvar 

 

Her følger Fadervår. Dersom det feires nattverd, bes Fadervår under nattverdsdelen. 

Gudstjenesten fortsetter i tråd med lokal grunnordning. 
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Konfirmasjonsgudstjeneste 
 

Konfirmasjonstiden avsluttes med konfirmasjonsgudstjenesten. Gudstjenesten kan feires med 

nattverd. 

 

Konfirmasjon feires som hovedregel i menighetens hovedgudstjeneste på søn- eller helligdag. 

Konfirmasjonsgudstjenesten kan også legges til en lørdag.  

 

Gudstjenesten følger den lokale grunnordning for hovedgudstjeneste. 

 

Ved prosesjon kan det ringes med alle klokkene. 

   

Prest kan bære messehagel. Liturgisk farge er hvit. 

 

Der det er påskelys er dette tent.  

  

I. Samling 

1 | Forberedelse 

Klokkeringing 

Her eller etter 3 Hilsen kan det være: 

Kort informasjon om dagens gudstjeneste ved medliturg eller liturg. 

Informasjonen avsluttes med: 

ML/L: La oss være stille for Gud. 

 

Kort stillhet  

Tre klokkeslag 

 
Et stjernetegn (*) er satt til ledd der menigheten som hovedregel står. 

 

*2 | Inngangssalme 
Menigheten står under prosesjon, 2 Inngangssalme og 3 Hilsen. 

 

*3 | Hilsen   

Før de to første alternativene til inngangsord kan liturgen si: Kjære menighet. 
 

L Nåde være med dere og fred  

fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.  

Eller  

Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet  

og Den hellige ånds samfunn være med dere alle. 

 

Eller  

I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. 

 

Eller 

I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn:  

Vår skaper, frigjører og livgiver. 

 

Om kort informasjon om dagens gudstjeneste ikke er gitt under ledd 1, kan den gis her. 
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4 | Samlingsbønn 

Se samlingsbønner i Ordning for hovedgudstjeneste eller samlingsbønner med eget ledd for 

konfirmasjon (pkt 9, Samlingsbønner med kirkeårsvariable ledd). Samlingsbønn kan også utformes 

lokalt (pkt 10, Modell for lokalt utformet samlingsbønn). En kan også bruke følgende (fra 2002-

liturgien): 

 

L La oss be.  

Herre, vår Gud, takk for konfirmasjonstiden.  

Takk for at du elsker oss og kjenner alt i våre liv.  

Gjør oss åpne for det du vil gi oss.  

Velsign denne dagen. Amen.  

 

5 | Syndsbekjennelse 
Følger her, eller før ledd 15 Påminnelse om dåpen. 

 

6 | Bønnerop Kyrie 
 

7| Lovsang Gloria 

 

8| Dagens bønn 
Dagens bønn kan utelates. 

 

I stedenfor Dagens bønn for den aktuelle søndag kan man bruke følgende bønn: 

 

L Evige Gud, vi takker og lovpriser deg. Det er i deg vi lever, rører oss og er til.  

Vær vår styrke og hjelp gjennom livet, ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, 

som med deg og Den hellige ånd lever og råder, 

én sann Gud fra evighet til evighet. 
 

 

 

II. Ordet 

Det leses én eller to lesetekster i tillegg til prekenteksten.  

 

Det benyttes i hovedsak tekster fra et gitt tekstutvalg for konfirmasjonsgudstjeneste.  

Kirkeårets tekster kan også velges, og det kan velges andre høvelige tekster som har vært sentrale i 

konfirmasjonstiden. 

 

Tekster til konfirmasjonsgudstjeneste: 

GT:  Salme 71, 1-6 (Gud er min tilflukt)  

Epistel. 1. Joh 4, 7-12 (elske hverandre, ha kjærlighet)  

Evangelium: Lukas 2,41-52 (Jesu «konfirmasjon» som 12-åring i templet) 

 

GT:  Salme 23 (hyrden)  

Epistel: Gal. 5, 13-14 (kalt til frihet, elske …) 

Evangelium: Luk 24, 13-16. 28-35 (Emmausvandrerne)  

 

GT:  Salme 8 (Skaperen og det skapte)  

Epistel: 1. Kor. 13, 7-13 (tro, håp og kjærlighet)  

Evangelium: Joh 11, 17-29 (Martas bekjennelse)  

 

GT:  Jer. 29, 11-14a (til første punktum) (løfte om fremtid og håp)  

Epistel: Ef. 3, 14-21 (styrke og innsikt)  

Evangelium: Matt. 6, 25-31. 33 (kroppen og bekymring)  
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GT:  Salme 25, 4-5 (Herre, lær meg kjenne dine veier)  

Epistel: 1. Kor. 12, 12 - 22 (én kropp og mange lemmer)  

Evangelium: Joh. 14, 1-7 (bli ikke grepet av angst! – tro! ) 

 

GT:  Salme 139, 1-6 (Herren som vet og kjenner)  

Epistel: Ef. 2, 8-10 (av nåde er dere frelst) 

Evangelium: Luk 15, 1 – 10 (sauen og mynten som ble funnet) – eller Luk 15,11-24 (sønnen som 

kom hjem). 

 
L/ML | La oss høre Herrens ord. 

 

9| Første lesning 
Fra Det gamle testamentet 

ML | Det står skrevet i/hos … 

 

Lesningen avsluttes med: 

ML | Slik lyder Herrens ord. 

 

10| Bibelsk salme / Salme 
Det kan synges en bibelsk salme eller en annen salme, være korsang eller kort stillhet mellom 

lesningene. 

 

11| Andre lesning 
Fra Det nye testamentet utenom evangeliene  

ML | Det står skrevet i … 

 

Lesningen avsluttes med: 

ML | Slik lyder Herrens ord. 

 

*12| Evangelium  
Halleluja  

Evangelielesningen innledes med hallelujaomkved eller et salmevers med hallelujaomkved.  

Menigheten står under halleluja, lesning og respons.  

Det kan være evangelieprosesjon. Den som bærer boken kan ledsages av lysbærere. 

 

Se hallelujaomkved i N13: 977.1 – 7.  Også Lovprisning/Benedicamus i ledd 25 kan benyttes som 

hallelujaomkved. Omtale av halleluja og tractus i finnes i Gudstjenesteboken med veiledninger.  

Evangelielesning 

L/ML | Det står skrevet i evangeliet etter … 

Lesningen avsluttes med: 

L/ML | Slik lyder det hellige evangelium. 

Respons 

Hallelujaomkved gjentas, eller det synges en kort salme eller et annet svarledd ved menighet eller kor.  

 

13| Preken 
Predikanten preker over evangelieteksten eller annen oppsatt prekentekst.  

Prekenen kan avsluttes med en av disse lovprisningene:   

L | Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, 

som var og er og blir én sann Gud fra evighet og til evighet.   

 

ELLER 

L | Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd: Vår skaper, frigjører og livgiver. 

 

Etter prekenen kan det gis tid til stillhet, en kort salme eller meditativ musikk. 
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14| Salme 

 
Syndsbekjennelse følger her, eller som ledd 5. 

Dersom det ikke er dåp, følger 

15| Påminnelse om dåpen  

Påminnelse om dåpen utføres som hovedregel ved døpefonten. 

 

Liturgen eller en medliturg heller vann i døpefonten.  

Andre symbolhandlinger i tråd med lokale tradisjoner kan benyttes. 

 

L vendt mot menigheten  
 

Kjære menighet. 
 

I dåpen frelste Gud oss ut av mørkets makt og gav oss rett til å være lysets barn.  

Vi ble kalt til å følge Kristus og leve i fellesskap med ham.  

La oss derfor bekjenne forsakelsen og troen som lød ved vår dåp. 
 

Menigheten reiser seg. 
 

16| Trosbekjennelse Credo 

Alle 

Jeg forsaker djevelen…. 

Den apostoliske trosbekjennelse 

Menigheten setter seg.  

 

17| Salme 
I stedet for salmen kan det være vokal-eller instrumentalmusikk. 

 

18. | Forbønn for kirken og verden 

 

18 A.| Forbønn for konfirmantene  

 

Her kan det nevnes aktuelle forbønner for konfirmantenes familier og relasjoner, forbønner som angår 

årets konfirmanter spesielt samt hendelser som berører lokalsamfunnet.  

 

Menighetssvaret følger lokal grunnordning. 
 

L Kjære menighet  

 

La oss takke og be for våre konfirmanter. 
 

Alternativ til lokalt utformede bønner: 

 

L/ML Kjære Gud, takk for konfirmantene.  

Du har i dåpen lovet å være med dem alle dager,  

og møter dem i ditt Ord, i bønnen og nattverden.  

Styrk dem i tro, håp og kjærlighet,  

og gi dem å nå det evige mål i ditt rike.  

Gud, vi ber:  

M Menighetssvar 

 

L/ML Takk for denne dagen. 
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Vi ber for konfirmantenes familier  

og for alle som står konfirmantene nær.  

Gud, vi ber: 

M Menighetssvar 

 

L/ML Evt.: Vi ber for… (aktuelle bønneemner i lokalt, nasjonalt eller globalt perspektiv) 

 

L/M Gud vi ber 

M Menighetssvar 

 

Her følger Fadervår. Dersom det feires nattverd, bes Fadervår under Del III, Nattverd. 

 

18 B. | Bønnesalme  

 

18 C. |  Forbønn med velsignelse av den enkelte konfirmant  
 

Liturg/medliturg 

vendt mot menigheten 

 

L/ML Kjære konfirmanter. 

Til den kristne tro er dere døpt. I den kristne tro er dere opplært. Kom nå fram til Herrens alter, så vi 

kan be for og velsigne hver enkelt av dere i Jesu Kristi navn. 

 

Konfirmantene går fram slik det er avtalt på forhånd og kneler ved alterringen. 

 

Alternativt kan én og én konfirmant gå fram til døpefonten og bli tegnet i hånden med et korstegn av 

en medliturg. Det kan også tennes et lys for konfirmanten. Så går konfirmanten fram til forbønn ved 

alteret. Når én konfirmant går ned fra alterringen går den neste fram.  

 

Liturgen/medliturgen ber for hver enkelt med håndspåleggelse.  

 

Bønnene avsluttes med «Velsign og bevar henne/ham, i Jesu Kristi navn». 

Under disse ordene tegnes det et korstegn over konfirmanten.  

 

Etter forbønnen eller ved del IV Sendelse, kan den enkelte motta et kors, en rose eller en annen 

symbolsk gave i henhold til lokal tradisjon.   

 

1 Livets Gud, vi ber deg for NN. Hjelp henne/ham til å leve i tillit og tro på din kjærlighet. Velsign og 

bevar henne/ham, () i Jesu Kristi navn. 

 

2 Trofaste Gud, vi ber deg for NN. Hold henne/ham fast i en sann tro ved din hellige Ånd. Velsign og 

bevar henne/ham, () i Jesu Kristi navn.  

 

3 Gode Gud, vi ber deg for NN. Vær hennes/hans støtte og tilflukt gjennom livet. Velsign og bevar 

henne/ham, () i Jesu Kristi navn. 

4 Kjærlighetens Gud, vi ber deg for NN. Styrk henne/ham til et liv i tro, håp og kjærlighet. Velsign og 

bevar henne/ham, () i Jesu Kristi navn.  

5 Gud, vår skaper, vi ber deg for NN. Gi henne/ham styrke og kraft ved din hellige Ånd og vis 

henne/ham dine veier. Velsign og bevar henne/ham, () i Jesu Kristi navn. 
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6 Evige Gud, vi ber deg for NN. La henne/ham vandre i ditt lys og leve omsluttet av din kjærlighet. 

Velsign og bevar henne/ham, () i Jesu Kristi navn. 

 

7 Barmhjertige Gud, vi ber deg for NN. Styrk henne/ham ved Den hellige ånd og vær med henne/ham 

i alle livets dager. Velsign og bevar henne/ham, () i Jesu Kristi navn. 

 

8 Håpets Gud, vi ber deg for NN. Vis henne/ham det håpet hun/han har i deg. Velsign og bevar 

henne/ham, () i Jesu Kristi navn.  

9 Livets Gud, vi takker deg for NN La henne/ham leve i ditt lys og nå det evige mål hos deg. Velsign 

og bevar henne/ham, () i Jesu Kristi navn. 

 

10 Nådige Gud, vi ber deg for NN. Vær hennes/hans styrke og hjelp, nå og alle dager. Velsign og 

bevar henne/ham () i Jesu Kristi navn. 

11 Trofaste Gud, vi ber deg for NN. Vær nær henne/ham med din nåde og kraft. Velsign og bevar 

henne/ham, () i Jesu Kristi navn. 

 

 

Etter at alle konfirmantene er bedt for sier liturgen A: 

L Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny              

til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde! Fred være med dere. 

Eller B  

L Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud og Gud i ham. Må han som begynte 

den gode gjerning i dere, fullføre den, helt til Jesu Kristi dag. Fred være med dere. 

 

19. | Menighetens takkoffer, eventuelt kunngjøringer og hilsen 
 

Menighetens takkoffer kan samles inn her eller under forberedelse av nattverdmåltidet, eventuelt 

under postludiet.  

Under takkofferet kan det fremføres egnet instrumental- eller vokalmusikk.  

Innsamlingen kan skje i kirkebenkene eller ved at man går rundt alteret, eventuelt under ledd 27.  

 

Her kan følge en kort hilsen på vegne av menigheten.  

Hilsenen kan gis av kateket, menighetspedagog eller andre som har hatt spesielt ansvar for 

konfirmantene. (Se alminnelige bestemmelser pkt 7)  

 

Alternativer for hilsen 

A Kjære menighet. 

Sammen har vi bedt for konfirmantene. La oss sammen hjelpe dem så de kan leve i den kristne 

forsakelse og tro, og modnes til tjeneste for Gud og vår neste. La oss oppmuntre hverandre til å bruke 

Guds ord og Herrens nattverd og gå den vei som fører til livet. 

 

Dere konfirmanter vil fortsatt være omsluttet av menighetens forbønn. Gud er trofast og hans 

kjærlighet uten grenser. Også i tider med likegyldighet, nederlag og tvil vil Gud være dere nær og 

kalle dere til samfunn med seg. Hold dere nær til ham. Da vil han, som begynte en god gjerning i 

dere, fullføre den – helt til Jesu Kristi dag. 

 

Eller 

 

B Kristus har kalt oss til å leve i troen på hans oppstandelse og være hans vitner i verden.  

Bli i hans kjærlighet og i fellesskapet med alle som tror på ham.  

La oss alltid be for hverandre, og sammen med Kristus gå fremtiden i møte. 
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III. Nattverd (ledd 20-23) 
Dersom det er nattverd, følger dette her. 

 

IV. Sendelse 
Her kan følge en symbolhandling dersom denne ikke ble lagt til forbønnshandlingen, ledd 18 C.   

 
24. | Sluttsalme 

 

25. | Velsignelse 
 

26. | Utsendelse 
 

27. | Postludium/Utgangsprosesjon 
 

Konfirmantene forlater kirken i utgangsprosesjon, fulgt av liturg og medliturg(er). Der det er 

korsbærer går denne først i prosesjonen. 
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1. Konfirmasjon – Alminnelige bestemmelser    
 

1. Kirken inviterer til dåp fordi Jesu ord i Matt 28, 18-20 gir en klar oppfordring til å døpe og 

undervise i troen:  

«Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: 

Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg 

har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» (Matt 28, 18-20).  

 

2. I samsvar med dette oppdraget døper kirken barn som bringes til dåpen av sine foreldre/ 

foresatte, og unge og voksne som selv ønsker å bli døpt. Dåp av barn skjer i forventning om 

at de får delta i trosopplæring i hjem og kirke og tar del i kirkens ordning for konfirmasjon. 

Ved dåpshandlingen fremsier menigheten den kristne forsakelse og tro. Dette gjøres også i 

den avsluttende konfirmasjonsgudstjenesten.  

 

3. Konfirmasjonstiden er åpen for både døpte og udøpte. For dem som ikke er døpt, ønsker 

kirken i konfirmasjonstiden å veilede den enkelte om tro og dåp i en prosess frem mot et 

selvstendig valg. For å delta i den avsluttende konfirmasjonsgudstjenesten må dåp finne sted 

før denne.  

 

4. Invitasjon til konfirmasjon gjelder alle, uavhengig av funksjonsevne.  

  

5. Deltakelse i menighetens gudstjenester er en vesentlig del av konfirmasjonstiden. 

Konfirmantene skal delta på minimum åtte gudstjenester i konfirmasjonstiden. De særskilte 

gudstjenestene knyttet til konfirmasjonstiden er gudstjeneste med presentasjon, samtale-

gudstjeneste og konfirmasjons-gudstjeneste med forbønn og velsignelse av den enkelte 

konfirmant. Konfirmantene bør møte ulike former for gudstjeneste, samtidig som 

gjenkjennelse og lokalt særpreg ivaretas. Valg av salmer i konfirmasjonstiden bør inneholde 

et utvalg som representerer kirkens felleseie.  

 

6. Ved konfirmasjonstidens gudstjenester benyttes i hovedsak kirkeårets tekster. Ved den 

avsluttende konfirmasjonsgudstjenesten brukes i hovedsak særskilte tekster for konfirmasjon. 

Arbeidet med gudstjenestene tilpasses den enkelte menighets lokale grunnordning for 

hovedgudstjeneste.  

 

7. Den liturgiske tjeneste bør så langt det er mulig fordeles mellom prest, kateket og/eller 

andre som har spesielt ansvar for konfirmantopplæringen. 

 

8. Disse alminnelige bestemmelsene erstatter bestemmelsene i Gudstjenesteboken fra 1992.  

Man kan søke biskopen om samtykke til å benytte eldre liturgier (1920, 1992). 
 

 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Liturgien utgis digitalt. En eventuell utgivelse i hefte- eller bokform må vurderes senere i 
budsjettsammenheng. Sekretariatets og NFGs arbeid inngår i det løpende arbeid med å 
justere kirkens liturgier. Behovet for kursing knyttet til liturgien vurderes på 
bispedømmenivå. 
 

 
 
 
 


