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Råd vedr. gjennomføring av soknebud 

I dagens videomøte ble det tematisert hvordan man skulle gjennomføre soknebud i 
forbindelse med koronautbruddet. På den bakgrunn gis følgende råd for gjennomføring av 
soknebud i tiden fremover.  
 
På grunn av koronautbruddet endres kirkens tilbud over hele landet. Kirken skal være til 
stede for folk, både i hverdag og i denne krevende situasjonen. Den norske kirke følger de 
nasjonale, regionale og lokale rådene. 
 
Dette betyr at kirken mange steder legger om sine aktiviteter og arrangementer. Mange 
gudstjenester over hele landet er avlyst, på grunn av lokale og regionale begrensninger på 
hvor mange som kan være samlet. Det legges også flere steder begrensinger i forhold til 
ulike kirkelige handlinger, for eksempel gjennomføring av begravelser og dåp.  
 
En spesiell oppgave som nå berøres og nøye må vurderes, er tjenesten med soknebud, 
altså nattverd hos en syk. Den enkelte tjenestegjørende må ta sine nødvendige vurderinger 
og forholdsregler, slik at man ikke sprer smitte eller selv blir smittet. Her bør man søke 
kontakt med kommunelegen.  
 
Det er likevel viktig å møte den enkeltes ønske om å motta nattverd i en krevende tid, også 
soknebud. I luthersk tradisjon er det som kjent et nødsprinsipp når det gjelder 
sakramentsforvaltning. Det betyr at pårørende kan innstifte og forrette nattverden dersom de 
føler seg trygge med det. En annen måte å gjøre det på er at presten forretter nattverd over 
telefon, og at elementene deles ut på stedet av et familiemedlem eller andre.  
 
Liturgien «Nattverd hos en syk, soknebud» anbefales som ramme for seremonien.  
Liturgien foreligger ikke digitalt. Derfor følger den nedenfor.  
 
Dersom det ikke er mulig å levere oblater og avalkoholisert vin, anbefales det å bruke det 
familien måtte ha tilgjengelig. Vin eller fruktsaft og brød kan benyttes.  
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Liturgi for nattverd hos en syk 

L: Nåde være med deg og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Vår Herre 
Jesus Kristus sier at hvor to eller tre er samlet i hans navn, der er han selv midt i 
blant dem, og alt hva de ber om i hans navn, skal de få. I tillit til dette ord er vi 
sammen for å feire den hellige nattverd, der Herren selv er til stede med sitt legeme 
og blod. Og vi ber at han bil gi oss å ta del i denne hellige handling med ydmyke og 
oppriktige hjerter.  
 
La oss takke og be. 
Oppstandne Herre og Frelser, vi lover og priser ditt hellige navn fordi du gav deg selv 
for våre synder. Deg være ære for kjærligheten som er sterkere enn døden. Gi oss 
som kommer til ditt bord for å motta dette hellige måltid med ydmyke og oppriktige 
hjerter. Foren oss med deg som grenene med vintreet, lær oss å elske hverandre 
som du har elsket oss, og la oss en gang samles hos deg i ditt fullendte rike.  
 
Herrens bønn 
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 
 
Herrens instiftelsesord 
Vår Herre Jesus Kristus i den natt da han ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt 
det, gav disiplene og sa: Ta dette og ét det. Dette er mitt lege 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.  
 
Du Guds Lam 
Du Guds Lam, som bærer verdens synder, miskunne deg over oss.  
Du Guds Lam, som bærer verdens synder, miskunne deg over oss.  
Du Guds Lam, som bærer verdens synder, gi oss din fred.  
 
Nattverdmåltidet 
Dette er Jesu legeme.  
Dette er Jesu blod. 
 
Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt deg/oss sitt hellige legeme 
og blod som han ga til soning for alle dine/våre synder. Han styrke deg/oss og holde 
deg/oss oppe i en sann tro til det evige liv. Fred være med deg. 
 
Takkekollekt 
La oss takke og be. 
Vi takker deg, himmelske Far, for dine velsignede gaver. Vi ber deg at du ved disse 
gaver vil bevare oss i troen på deg, forene oss i din kjærlighet og stadfeste i oss 
håpet om det evige liv, for din Sønns, Jesus Kristi, vår Herres skyld.  
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Velsignelse 
Herren velsigne deg og bevare deg. 
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.  
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.  
Amen.  

 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Atle Sommerfeldt  
Konstituert preses Christofer Solbakken 
 Generalsekretær 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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