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Skriftemål  
Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 
 
 

Fælles skriftemål forud for gudstjenesten 
 
Fælles skriftemål kan holdes forud for gudstjenesten imellem anden og tredje ring-
ning efter følgende ordning: 
 
SALME 

En salme kan synges til indledning. 
 
HILSEN 

Præsten siger: 
Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader,  
og Herren Jesus Kristus. 
 
SKRIFTETALE  (KAN UDELADES)  

Præsten kan læse et eller flere skriftord, eventuelt med efterfølgende skriftetale. 
 

Følgende skriftord kan for eksempel anvendes: 
2. Mos. 20 (de ti bud) 
Salme 6 / Salme 32 / Salme 51 / Salme 102 / Salme 130 / Salme 143 
Es. 43,25 / Es. 53,5-6 
Matt. 11,28 / Matt. 22,37-39 / Johs. 14,27 
Rom. 5,8 / 1. Johs. 1,7b / 1. Johs. 1,9 / 1. Johs. 4,10 
 

SKRIFTEBØN (SYNDSBEKENDELSE)  

Derefter siger præsten: 
Lad os alle bede! 
Vi bekender for dig, hellige, almægtige Gud, at vi har syndet imod dig i 
tanke, ord og gerning, og det er vor egen skyld. Vi beder dig: Handl ikke 
med os efter vore synder, men efter din store barmhjertighed, og forlad 
os alle vore overtrædelser for Jesu Kristi skyld. Amen. 

 
Eller 
Herre, vor Gud, du kender vore hemmelige tanker, og det inderste i 
vore ord og gerninger er ikke skjult for dig. Vi bekender, at vi har 
syndet imod dig og ikke er værd at kaldes dine børn. Men uden dig 
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kan vi ikke leve. Derfor beder vi dig: Kast os ikke bort fra dit ansigt, 
og tag ikke din Helligånd fra os. Du, som tager imod syndere, tag 
imod os. Herre, forbarm dig over os! Amen. 

 
Eller 
Herre, jeg er dig ikke værd, men jeg kan ikke være dig foruden. Du er 
jo den, som med ét ord skabte himmel og jord. Herre, med et eneste 
ord kan du gøre min sjæl rask og sund. Gør med mig ikke efter min 
fortjeneste, men efter din nåde og uudgrundelige barmhjertighed. Gå 
ikke i rette med mig, men forlad mig min synd og drag nu i dag ind i 
min sjæl med din nådes kraft, så at min brøst kan blive lægt, og jeg i 
dig kan finde fred og hvile for min sjæl i troen på din kærlighed og 
nåde. Oplys min forstand med den sande tros lys, lad mit hjerte glæ-
des ved at føle din nærværelse, gør min vilje fast ved din kærlighed og 
styrk mig til al god gerning. Før mig så ved din stærke hånd fremad 
på livets vej og til sidst igennem dødens trange port hjem til evigt liv 
og salighed. Amen.  

 
ABSOLUTION (TILGIVELSE)  

Derefter siger præsten: 
På Jesu Kristi befaling og for hans lidelses og døds skyld  
kan jeg tilsige jer alle jeres synders nådige forladelse  
i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn! 
 
Under håndspålæggelse siger præsten til hver enkelt: 
Så tilsiger jeg dig alle dine synders nådige forladelse  
i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn! 
 
Derefter til hvert hold for sig: 
Han, som har begyndt sin gode gerning i jer, 
vil fuldføre den indtil Jesu Kristi dag.  
Fred være med jer! 
 
SALME 

Der kan sluttes med en salme. 
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Syndsbekendelse og absolution  
i gudstjenestens indledning 
 
Hvor det vedtages, kan indgangsbønnen ved enkelte gudstjenester eller i fastetiden 
erstattes af »Det lille litani« eller en syndsbekendelse efterfulgt af absolution. 
 
Efter præludiet anvendes på indgangsbønnens plads »Det lille litani« (Salmebogen 
nr. 364) som en vekselbøn mellem P (= præst eller forsanger) og M (= menigheden). 
P Herre Gud Fader i himlen! 
M Forbarm dig over os! 
P Herre Jesus, vor frelsermand! 
M Forbarm dig over os! 
P Herre Helligånd, vort lys og vor trøst! 
M Forbarm dig over os! 
P Vi har syndet med vore forfædre! 
M Vi har forskyldt din vredes domme! 
P O Herre, handl ikke med os efter vore synder! 
M Og betal os ikke efter vore misgerninger! 
P O Herre, hør vor bøn! 
M Og lad vor røst komme til dig! 
 

Eller følgende bøn, der kan bedes af kirkesangeren, kordegnen eller et andet 
medlem af menigheden: 
Herre, vor Gud, du kender vore hemmelige tanker, og det inderste i 
vore ord og gerninger er ikke skjult for dig. Vi bekender, at vi har 
syndet imod dig og ikke er værd at kaldes dine børn. Men uden dig 
kan vi ikke leve. Derfor beder vi dig: Kast os ikke bort fra dit ansigt, 
og tag ikke din Helligånd fra os. Du, som tager imod syndere, tag 
imod os. Herre, forbarm dig over os! 
Menigheden: 
Herre, forbarm dig over os! 

 
Derefter siger præsten:  
På Jesu Kristi befaling og for hans lidelses og døds skyld tilsiger jeg jer 
alle jeres synders nådige forladelse i Faderens og Sønnens og Helligån-
dens navn! 

 
Eller 
På hans ord, som har døbt os, tilsiger jeg jer alle jeres synders nådige 
forladelse i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn! 

 
Menigheden: Amen. 
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Gudstjenesten fortsættes derefter med indgangssalme, hilsen og indledningskollekt. 
I gudstjenestens afslutning kan udgangsbønnen bortfalde. 
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Privat skriftemål 
(Lønligt skriftemål) 

 
 

Ved privat skriftemål henvender man sig til en præst. Skriftemålet kan finde sted 
i kirken eller hos præsten eller for eksempel ved et sygeleje. Præsten har tavsheds-
pligt. 

 
SYNDSBEKENDELSE 

Den, der skrifter, kan med egne ord bekende, hvad der nager hans samvittighed. 
Derefter læses en salme fra salmebogen, en bibelsk salme eller en af skriftebønnerne 
fra det fælles skriftemål. 

 
ABSOLUTION (TILGIVEL SE)  

Præsten siger under håndspålæggelse: 
På Jesu Kristi befaling og for hans lidelses og døds skyld  
tilsiger jeg dig alle dine synders nådige forladelse  
i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn! 

 
Han, som har begyndt sin gode gerning i dig,  
vil fuldføre den indtil Jesu Kristi dag.  
Fred være med dig! 
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FADERVOR 

Fader vor, du som er i himlene! 
Helliget vorde dit navn, 
komme dit rige, 
ske din vilje 
som i himlen således også på jorden; 
giv os i dag vort daglige brød, 
og forlad os vor skyld,  
som også vi forlader vore skyldnere, 
og led os ikke i fristelse, 
men fri os fra det onde. 
Thi dit er riget og magten og æren i evighed! 
Amen.*  
 

                                                
* I stedet kan anvendes: 
Vor Fader, du som er i himlene! 
Helliget blive dit navn, 
komme dit rige, 
ske din vilje 
som i himlen således også på jorden; 
giv os i dag vort daglige brød, 
og forlad os vor skyld,  
som også vi forlader vore skyldnere, 
og led os ikke ind i fristelse, 
men fri os fra det onde. 
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.  
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VELSIGNELSE 

Præsten siger: 
Herren velsigne dig og bevare dig! 
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig! 
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!**  
 
Der kan sluttes med en salme. 
 

                                                
** I stedet kan anvendes: 
Herren velsigne dig og bevare dig! 
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig! 
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred! 
 


