
 Gudstjänst 
S:t Ansgars kyrka



psalm 

inledningsord 
Ledare:  Guds kärlek rymmer hela vårt liv,
  gemenskap och ensamhet,
  smärta och glädje,
  styrka och utsatthet.
  Gud omsluter oss på alla sidor
  och känner oss vid namn.
  Gud är nära med nåd och barmhärtighet
  genom Jesus Kristus.
  Låt oss be (och bekänna):

överlåtelsebön
Församling:  Du som ville mitt liv
  och har skapat mig efter din vilja,
  allt i mig känner du och omsluter med ömhet,
  det svaga likaväl som det starka,
  det sjuka likaväl som det friska.
  Därför överlämnar jag mig åt dig
  utan fruktan och förbehåll.
  Som ett lerkärl
  lämnar jag mig i dina händer.
  Fyll mig med ditt goda,
  så att jag blir till välsignelse.
  Jag prisar din vishet,
  du som tar till dig det svaga och skadade
  och lägger din skatt i bräckliga lerkärl.
  Amen.

bön

psalm 

* Församlingen brukar stå upp



textläsning

predikan

*trosbekännelsen
Församling:  Vi tror på Gud Fader allsmäktig, 
  himmelens och jordens skapare.

  Vi tror ock på Jesus Kristus, 
  hans enfödde Son, vår Herre, 
  vilken är avlad av den helige Ande, 
  född av jungfrun Maria, 
  pinad under Pontius Pilatus, 
  korsfäst, död och begraven, 
  nederstigen till dödsriket, 
  på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, 
  uppstigen till himmelen, 
  sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, 
  därifrån igenkommande till att döma levande och döda. 

  Vi tror ock på den helige Ande, 
  en helig, allmännelig kyrka, 
  de heligas samfund, syndernas förlåtelse, 
  de dödas uppståndelse och ett evigt liv. 

kyrkans förbön 
med förbön för döpta och avlidna.
                                                                                                                              
psalm



herrens bön
Församling:  Vår Fader, du som är i himlen. 
  Låt ditt namn bli helgat.
  Låt ditt rike komma.
  Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. 
  Ge oss i dag det bröd vi behöver.
  Och förlåt oss våra skulder
  liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. 
  Och utsätt oss inte för prövning
  utan rädda oss från det onda.
  Ditt är riket,
  din är makten och äran,
  i evighet.
  Amen.

psalm

*välsignelsen

musik

20
20

-0
6-

0
3

08-445 96 10
svenskakyrkan.se/vasterled

Skanna QR-koden eller 
skriv nr 123 609 4338
och ange ”Kollekt A”


