
 

Hva er nattverd? 

Hvem kan motta 

nattverd? 

Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, 

takket og brøt det, ga disiplene og sa: 

«Ta imot og spis! Dette er min kropp.» 

Og han tok et beger, takket, ga dem og 

sa: «Drikk alle av det!  For dette er mitt 

blod, paktens blod, som blir utøst for 

mange så syndene blir tilgitt.» 

Matteusevangeliet kapittel 26, vers 26-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus sa: «Jeg er livets brød. (…) Jeg er 

det levende brød som er kommet ned 

fra himmelen. Den som spiser av dette 

brødet, skal leve til evig tid. Og det brø-

det jeg vil gi, er min kropp, som jeg gir 

til liv for verden.» 

Johannesevangeliet kapittel 6, vers 48 og 51 

 

Har du spørsmål om nattverd eller  

ønsker soknebud? 

Ta kontakt! 

 

Bragernes menighet 

Kirkegt. 7 

3016 Drammen 

 

tlf. 32 98 91 00 

post.drammen@kirken.no 

www.bragerneskirke.no 

 

Du finner oss også på facebook! 

Nattverd 

07.06.18 PEKB 



Hva er nattverd? 

På skjærtorsdagen, kvelden før Jesus  
korsfestes, samler Jesus sine disipler til et siste 
måltid. Under måltidet bryter Jesus brødet i 
stykker, gir til disiplene og sier «Dette er min 
kropp som gis for dere» og han tar vinen og 
sier «Dette er mitt blod, som utøses  for dere 
så syndene blir tilgitt». Disiplene får beskjed 
om å fortsette å bryte brødet og dele vinen 
også etter at Jesus er korsfestet, død og opp-
stått. Der ble nattverden innstiftet. Gjennom 
de 2000 år som er gått siden dette skjedde, 
har kirken fortsatt å feire nattverden ved å 
dele brød og vin. 
 
I nattverdens brød og vin tror kirken at Jesus 
er tilstede på en helt konkret måte med sin 
kropp og blod, og at han på denne måten gir 
seg selv til oss—til tro, håp, kjærlighet og evig 
liv.  
 
Nattverden er en av Den norske kirkes to sa-
kramenter (hellige handlinger innstiftet av  
Jesus), sammen med  dåpen. Nattverden er 
sentrum i kirkens gudstjenestefeiring. 
 

Hvordan motta nattverd? 
Nattverden i Bragernes kirke deles ut ved 
intinksjon eller altergang. Ved intinksjon 
mottar du en oblat (brød) som du selv dypper 
i vinen. Ved altergang kommer du frem til 
alterringen, tar med et lite beger og kneler 
ned. Du får en oblat i hånden og vin i begeret. 
 
Når du skal motta oblaten (brødet) rekker du 
frem hånden og den som deler ut legger  
oblaten i din åpne hånd.  
 
Dersom du ønsker, kan du svare «amen» 
etter at den som deler ut sier «Dette er Jesu 
kropp» og «Dette er Jesu blod». 
 

Soknebud 
Dersom du av ulike grunner  (for eksempel  
sykdom) ikke har mulighet til å komme til  
kirken for å motta nattverd, kan en av  
menighetens prester komme hjem til deg  
eller på sykehjem, sykehus eller liknende med 
nattverd.  
 

Hvem kan motta nattverd? 

Alle som er døpt, både barn og voksne, kan 
motta nattverden. Nattverden er en gave og 
forutsetter ikke noe annet enn at du ønsker å 
ta i mot. 
 
Det er foreldre/foresatte som bestemmer om 
deres barn skal motta nattverd. Når små barn 
skal motta nattverd er det fint om de følges  
av forelder/foresatt, fadder eller en annen 
voksen. Små barn som eventuelt ikke skal 
motta nattverden kan bli med frem og bli vel-
signet. 
 
Den norske kirke har et åpent nattverdbord. 
Det betyr at alle kristne, uavhengig av hvilket 
kirkesamfunn de tilhører, er velkommen til å 
motta nattverd i våre kirker. Samtidig er det 
slik at ikke alle kirkesamfunn ønsker at deres 
medlemmer skal gå til nattverd . Ønsker du å 
bli velsignet i stedet for å motta nattverden, 
markerer du dette ved å legge høyre hånd på 
din venstre skulder når du kommer frem  
under utdelingen. 
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