
Indvielse af lægprædikant 
 

 
 

 
1. Præsentation: 
  I dag har vi indvielse af en lægprædikant, og derfor beder 

vi NN komme frem. 
 

  Kære menighed! Vi har til hensigt at indvie NN til 
lægprædikant i tro på, at det er Guds vilje. Han/hun har 
fuldført de studier, som kræves, og han/hun er blevet valgt 
til tjenesten som lægprædikant.  

 
2. Tekstlæsning: 
  Paulus skriver: ‘Enhver, som påkalder Herrens navn, skal 

frelses.’ Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er 
kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham, som de 
ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen 
prædiker? Og hvordan skal nogen prædike uden at være 
udsendt?    -    som der står skrevet: ‘Hvor herligt lyder 
fodtrinene af dem, der bringer godt budskab!’ Troen 
kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer 
i kraft af Kristi ord.“  

  (Rom. 10:13-17.) 
 
3. Indvielsesløfter:     
 Præsten siger: 

 

Præst:  Vil du modtage kirkens fuldmagt som lægprædikant og 
prædike Guds ord således, som det er indeholdt i Det 
Gamle og Nye Testamente? 

 
 Svar: Det vil jeg. 
 
Præst:  Vil du, sammen med menighedens øvrige lægprædikanter 

og menighedens præster, være med til at lede 
menigheden i gudstjeneste og andagt, og vil du bestræbe 
dig på at leve i overensstemmelse med det ord, du 
prædiker? 

 
 Svar: Med Guds hjælp vil jeg gøre det. 
 

 
4. Indvielse: 
Præst:  Kære menighed!  
  I har hørt, at NN er villig til at indgå i tjenesten med 

evangeliets forkyndelse og ledelse af gudstjenester og 
andagter i menighed, og pastoratskonferencen har 
anbefalet ham/hende til at modtage fuldmagt som 
lægprædikant i Metodistkirken. 

 
Den, som skal indvies, knæler. 
 
Præsten/ distriktsforstanderen siger til hende/ham, som skal indvies: 

 

Præst:  Modtag fuldmagt til at prædike Guds ord i menigheden.  
  Bestræb dig på, så vidt det står til dig, at være trofast i 

tjenesten og med Guds hjælp fuldføre din gerning. 
 
 Lad os bede: 

 

Præst:  Almægtige Gud. Vi takker dig for NN, som vi i dag indvier i 
dit navn til at prædike evangeliet. Giv ham/hende styrke og 
kraft til opgaven og bevar ham/hende i din nåde, så 
han/hun til stadighed må udvikles og altid være til gavn for 
din kirke, ved Jesus Kristus, vor Herre. Amen. 

 
 Mens NN knæler, lægger præsten/distriktsforstanderen hånden 

på hans/hendes hoved og siger: 
 

Præst:  Må den almægtige Gud fylde dig med kraft, når du 
prædiker evangeliet og leder menigheden i gudstjeneste. 
Vi beder i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. 
Amen. 

 
5. Fuldmagten gives: 
  NN rejser sig, og præsten/distriktsforstanderen uddeler 
  lægprædikantbeviset. 
 
Præst:  Gå i Herrens fred og forkynd evangeliet med glæde. 
 


