ORDNING FOR

Konfirmasjon
Den Evangelisk Lutherske Frikirke

Veiledning
1. Opplæring av menighetens døpte foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk
Lutherske Frikirke, Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring og kirkens
konfirmantopplæringsplan.
Opplæringsmomentets betoning i Frikirkens tradisjon ligger til grunn for
konfirmasjonsforståelsen. Innføring av begrepet konfirmasjon i 1981 – som erstattet begrepet
kunnskapsprøve - er primært begrunnet av pragmatiske hensyn og kommunikasjonshensyn,
og signaliserer ikke teologiske endringer i forståelsen av konfirmasjonen. Begrepet
konfirmasjon kan gi en bedre anledning til at vekten ligger på opplæring og forbønn fremfor
en offentlig prøving eller eksamen.
2. Ved konfirmasjonstidens begynnelse innbys konfirmantene med foreldre til en gudstjeneste
eller annen passende samling der konfirmantene presenteres for menigheten og anbefales til
menighetens forbønn.
Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og
forbederansvar i Frikirken.
3. Konfirmasjonstiden avsluttes med konfirmasjonsgudstjenesten. Selve konfirmasjonsdagen
er en festdag for konfirmanten, familien og menigheten. Den markerer avslutningen på en tid,
hvor konfirmanten har vært sammen med pastor og andre lærere i menigheten for å snakke,
lytte og lære, skape og erfare troen på og fellesskapet i Den treenige Gud.
4. Konfirmasjonsgudstjenesten: I Den Evangelisk Lutherske Frikirke er konfirmasjonen en
forbønnshandling. Det er en høytidelig handling, hvor hver enkelt konfirmant blir bedt for
under håndspåleggelse.
Gudstjenesten følger vanlig ordning fram til etter prekenen, men også denne del av
gudstjenesten bør bære preg av at det er en konfirmasjonsgudstjeneste. Hvor det er ønskelig
kommer konfirmantene inn i prosesjon under preludium eller inngangssalme.
Er der dåp i gudstjenesten, følger den etter menighetens skikk enten først eller etter prekenen.
Konfirmantene medvirker i gudstjenestens ledd så langt som mulig.
Etter prekenen følger en presentasjon av noen temaer fra konfirmasjonstiden eller en samtale
om hovedinnholdet i den kristne tro med bakgrunn i det som er blitt undervist i gjennom
konfirmantundervisningen.
Etter presentasjonen ved konfirmantene, fremsier menigheten forsakelsen og troen som lød
ved vår dåp.
Deretter bønn for konfirmantene, Herrens bønn, etterfulgt av kort bønn for den enkelte
konfirmant.

Konfirmantene kan komme fram og stå eller knele etter de lokale forhold. Under bønnen
legger liturg/pastor hånden på konfirmantens hode og nevner navnet på den enkelte.
Deretter bringes en kort hilsen ved pastor, den som har hatt undervisningen eller annen
representant for menigheten.
Gudstjenesten avsluttes så med salme og velsignelse.
5. Udøpte som følger konfirmasjonsundervisningen.
Ettersom Frikirken aldri har sett på konfirmasjonsundervisningen som en bekreftelse på
dåpshandlingen, vil det alltid være adgang for udøpte å følge undervisningen. Og selve
konfirmasjonshandlingen er en forbønnshandling som ikke forutsetter noen bekjennelse fra
konfirmantens side. Dette bør ha som konsekvens at en udøpt også om det ønskes, må kunne
delta i og motta forbønn. Undervisningen blir for slike å forstå som en dåpsforberedende
handling. Det blir så opp til den enkelte udøpte å ta sitt valg. Men går slike til undervisning,
bør det også være rett at menigheten oppfordrer til dåp etter samtale med den udøpte og
hans/hennes foreldre. En slik dåpshandling kan finne sted i en gudstjeneste før
konfirmasjonen, på selve dagen eller senere.
6. Salmer: Lovsanger til Gud som skaper, Kristus som frelser og Den Hellige Ånd som
veileder, bønnerop, lovprisningsvers, forkynnende sanger og åndelige viser. Disse fremføres
primært av menigheten i fellesskap, men kan også synges av kor/korgrupper, solister o.a.
Salmen skal understreke den kirkelige handlingens bibelske karakter og hjelpe de fremmøtte i
å respondere på Guds ord og vilje.
7. Forkortelser
L angir hva som skal sies av liturgen (pastor eller eldste), den som leder (forretter)
gudstjenesten.
A angir hva alle, menigheten i fellesskap, tar del i.

Konfirmasjon
1. Inngang – hilsen - bønn
Konfirmasjonen ordnes som ledd i gudstjenesten. Under preludium eller salmesang inntar de
unge sine plasser i kirken. Gudstjenesten innledes på vanlig måte med nådehilsen eller et
annet passende bibelord.
Liturgen sier noe om dagens karakter og om gudstjenesten som følger. Dette kan avsluttes
med en fritt formulert bønn eller følgende bønn:
L La oss be.
L 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. Velsing denne dagen.

2. Tekstlesning – sang – preken – eventuell dåp

Det bør leses én eller to bibeltekster i tillegg til prekenteksten. Hvis det ikke prekes over en
evangelietekst, bør en evangelietekst leses. Hvis én eller flere av dagens tekster synes mindre
egnet, kan man for eksempel velge blant følgende:
GT: 5 Mos 6,4-7
Salme 121
Ep: Fil 3,12-14
Fil 4,4-9
Ev: Matt 7,24-29
Joh 6,66-69
Etter salmen etter prekenen følger eventuelt dåp, som avsluttes med en salme.
Så følger:

3. Presentasjon av sentrale emner i den kristne tro - samtale med
konfirmantene
De unge reiser seg.
Etter prekenen følger en presentasjon av noen temaer fra konfirmasjonstiden eller en
samtale om sentrale emner i den kristne tro. Her kan også ulike bidrag som konfirmantene
har forberedt fremføres, for eksempel i form av drama, musikk, opplesning osv.
Liturg/pastor avslutter med å ta hver enkelt i hånden og gi dem et skriftord.

4. Bønn for konfirmantene og påminnelse om dåpen
L La oss be!
L Den evige allmektige Gud, himmelens og jordens skaper, har tatt dere inn i sin kristne kirke
da dere ble døpt. Han har nå gitt dere kjennskap til de hellige skrifter som kan gi visdom som
leder til frelse. Han styrke dere og veilede dere ved sin Ånd til et evig liv i samfunn med Jesus
Kristus.
L (Vendt mot menigheten.) Kjære menighet. Ved dåp og tro gir Gud oss del i frelsen og tar
oss inn i sin kristne kirke. Vi kalles til å følge Kristus og leve livet i samfunn med ham og
Guds folk.
Sang, musikk og/eller symbolhandling som tydeliggjør sammenhengen mellom Ordet og
Ånden, dåpen og troen,

5. Forsakelsen og troen
L La oss bekjenne menighetens forsakelse og tro som lød ved vår dåp.
Menigheten reiser seg.
A Jeg forsaker djevelen
og alle hans gjerninger
og alt hans vesen.
Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,
himmelens og jordens skaper.
Jeg tror på Jesus Kristus,
Guds enbårne Sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
for ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
for opp til himmelen,
sitter hos Guds, den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen
for å dømme levende og døde.
Jeg tror på Den Hellige Ånd,
en hellig, allmenn kirke,
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse
og det evige liv.
Amen.
Menigheten setter seg.

6. Bønn for konfirmantene og Herrens bønn
L La oss be!
Fri bønn eller:

L Herre! Takk at du kaller oss til å leve livet sammen med deg. Du har skapt oss og du elsker
oss. Takk at du vil være vår Far og lede oss gjennom livet. Vi ber for våre konfirmanter i dag:
Gi dem en villig og stødig ånd så de alltid holder seg nær til deg. La de finne et hjem i din
menighet på jord, så de kan vokse i tro, håp og kjærlighet, la seg lede av ditt hellige ord, bruke
den hellige nattverd, og tjene deg med de gaver og evner du gir dem.
Deretter.
L La oss sammen be Herrens bønn.
A 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.

7. Bønn for den enkelte konfirmant
Konfirmantene kan komme fram enkeltvis eller i grupper.
Til forbønnen kan en knytte lystenning eller andre enkle symbolhandlinger.
L Kjære konfirmanter! I den kristne tro er dere opplært. Kom nå fram så vi kan be for hver
enkelt av dere i Jesu navn.
Konfirmantene går fram slik det er avtalt på forhånd, og kneler eller blir stående.
For døpte konfirmanter:
Liturg/pastor legger hånden på konfirmantens hode og ber ved navns nevnelse én av følgende
bønner eller en fri og individuell bønn:
1: Herre, Treenige Gud, vi ber for (navnet nevnes) som du innviet til livet med deg i den
hellige dåp: Gi ham/henne en fast tro så han/hun alltid holder seg nær til deg og følger deg,
inntil det evige liv.
2: All nådes Gud, du som ved dåpen kalte (navnet nevnes) til å leve som ditt barn: Bevar
ham/henne i dåpens nåde inntil Jesu Kristi dag.

3: Himmelske Far, du som i dåpen fører oss fra mørkets makt og inn i lysets rike, vi ber deg:
Styrk og bevar (navnet nevnes) på troens vei, så han/hun alltid blir hos deg, til evig frelse.
For udøpte:
Liturgen/pastor legger hånden på konfirmantens hode og ber ved navns nevnelse én av
følgende bønner eller en fri og individuell bønn:
1: Herre, Treenige Gud, ingen er som du. La (navnet nevnes) få se din store kjærlighet i Jesus
Kristus. La ham/henne få se at du vil ham/henne alt godt, du som er den gode hyrde.
2: All nådes Gud, du som elsker alle: Velsing (navnet nevnes) som her kneler/står for ditt
åsyn. La ham/henne få kjenne din trofaste kjærlighet i Jesus Kristus, til tro og evig liv.
3: Himmelske Far, Treenige Gud. Vi ber for (navnet nevnes): Gi ham/henne en tillitsfull tro
på din frelse gjennom Jesus Kristus. Gi hans/hennes hjerte å kjenne deg, du som kaller alle til
tro og evig liv.
Før konfirmanten(e) går ned igjen, kan liturg/pastor si:
L Fred være med deg/dere!

8. Oppfordring til forbønn
Liturg/pastor oppfordrer menigheten til å la de unge fortsatt være gjenstand for menighetens
forbønn.
Deretter avsluttes gudstjenesten på vanlig måte med salme og velsignelse.

