
 Gudstjänst 
 påsktiden
 Västerledskyrkan



Samling
klockringning

psalm

delande

bön om förlåtelse
Församling:  Gud, du känner och älskar oss alla.
  Du vet att vi har syndat.
  Vi har inte gjort 
  det du vill att vi ska göra.
  Förlåt oss för Jesu Kristi skull. 

förlåtelseord

tackbön
Församling:  Tack Gud, för att du möter oss
  med förlåtelse och ger oss kraft att leva.
  I Jesu namn. Amen.

kristusrop (kyrie)
Präst:   Du evigt strålande morgonsol,
  ge oss mod och kärlek.

F:Her re,- för bar- - ma dig.

F:Kristus, för bar- - ma dig.

F:Her re,- för bar- - ma dig.


P/L: Du evigt strålande morgonsol, 

ge oss mod och kärlek

Kristusrop i påskserien


P/L:Du levands väg till livet, 
ge oss tro och vishet.


P/L: Du öppna port till salighet,
ge oss hopp och lycka.

      

      

      

Präst:   Du levande väg till livet,
  ge oss tro och vishet.

F:Her re,- för bar- - ma dig.

F:Kristus, för bar- - ma dig.

F:Her re,- för bar- - ma dig.


P/L: Du evigt strålande morgonsol, 

ge oss mod och kärlek

Kristusrop i påskserien


P/L:Du levands väg till livet, 
ge oss tro och vishet.


P/L: Du öppna port till salighet,
ge oss hopp och lycka.

      

      

      
Präst:   Du öppna port till salighet,
  ge oss hopp och lycka.

F:Her re,- för bar- - ma dig.

F:Kristus, för bar- - ma dig.

F:Her re,- för bar- - ma dig.


P/L: Du evigt strålande morgonsol, 

ge oss mod och kärlek

Kristusrop i påskserien


P/L:Du levands väg till livet, 
ge oss tro och vishet.


P/L: Du öppna port till salighet,
ge oss hopp och lycka.

      

      

      

Kyrkklockor har 
sedan 500-talet 
använts i den 
kristna kyrkan 
för att kalla till 
gudstjänst.  
Vid procession 
med kors står 
församlingen upp.

Jesus gav 
lärjungarna 
uppdraget att 
förlåta synder. 
(Johannes-
evangeliet 
20:23). 

Den blinde 
tiggaren 
Bartimaios 
bad Jesus om 
förbarmande 
(Markusevangeliet 
10:48). Med de 
orden ber vi att 
Gud ska läka våra 
sår, hela våra 
brister och ge oss 
kraft i vår svaghet.

* Församlingen står upp



*lovsången (gloria & laudamus)
Präst:   Ära åt Gud i höjden och frid på jorden
  bland människor som han älskar.

Församling:

Präst:   Vi tackar dig för din stora härlighet, 
             Herre Gud, himmelske konung, 
             Gud Fader allsmäktig.

Församling: Vi lovar dig, vi välsignar dig, vi tillber dig, 
       vi prisar och ärar dig.

Präst:   Herre, Guds enfödde Son, Jesus Kristus, 
             Herre Gud, Guds Lamm, Faderns Son, 
             du som borttager världens synder, 
             förbarma dig över oss.

Församling: Vi lovar dig, vi välsignar dig, vi tillber dig, 
       vi prisar och ärar dig.

Präst:   Ty du är allena helig, 
  du allena Herre, 
  du allena den högste, Jesus Kristus, 
  med den helige Ande, i Guds Faderns  
  härlighet.

Församling: Vi lovar dig, vi välsignar dig, vi tillber dig, 
       vi prisar och ärar dig. Amen.

Lovsången inleds 
med änglarnas 
sång till herdarna 
på ängen 
(Lukasevangeliet 
2:14). 



Ordet
dagens bön
Präst/Ledare:  Låt oss be...

gammaltestamentlig läsning
Ledare: Vi lyssnar till den gammaltestamentliga  
  läsningen från...
  ... så lyder Guds ord.
Församling:  Gud, vi tackar dig.

psaltarpsalm/körsång/musik

epistelläsning
Ledare:  Vi lyssnar till epistelläsningen från...
  ... så lyder Guds ord.
Församling:  Gud, vi tackar dig.

gradualpsalm

*evangelium
Läsning ur något av de fyra evangelierna, de böcker
i Nya Testamentet som handlar om Jesu liv på jorden.

Ledare:  Öppna era hjärtan för Gud och hör  
  dagens heliga evangelium.
  Evangelisten... skriver. 
Präst:  ... så lyder det heliga evangeliet. 
Församling:

*hallelujarop

Läsning ur 
någon bok i Nya 
Testamentet 
som inte hör till 
evangelierna, 
oftast något av 
breven (Epistolê 
betyder brev på 
grekiska). 

Evangelie-
processionen 
symboliserar att 
evangeliet, det 
glada budskapet, 
bärs ut i världen.

”Halleluja” 
kommer från 
hebreiskan och 
betyder prisa/
lova Gud.

Dagens bön 
innebär att vi 
samlar oss inför 
dagens läsningar.



(körsång)

predikan

*trosbekännelsen (credo)
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. 

körsång/psalm/musik

kyrkans förbön
Med förbön för de döpta och tacksägelse för de avlidna.
Varje böneavdelning avslutas med:

Präst/Ledare: Herre hör vår bön
Församling:   Herre, hör vår bön, Herre, hör vår bön,
  svara oss när vi ropar.
  Herre, hör vår bön, Herre, hör vår bön,
  svara oss när vi ropar.

Den apostoliska 
trosbekännelsen 
har sitt ursprung 
i den fornkristna 
församlingen i 
Rom, 200-talets 
början.



psalm
Kollekten tas upp och bärs fram.

ljuständning under musik

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.

Sändning
*lovprisning/benedicamus
Präst:  Låt oss tacka och lova Herren

*välsignelsen

psalm

postludium

F:Her ren- va re- tack och lov Hal le- lu ja-

Hal le- lu- ja- Hal le- lu- ja.-

3

F:A men,- a men,- a men-

5



P/L: Låt oss tacka och lova Herren.

Lovprisningen påsk





Välsignelsen

 

           

           

      

F:Her ren- va re- tack och lov Hal le- lu ja-

Hal le- lu- ja- Hal le- lu- ja.-

3

F:A men,- a men,- a men-

5



P/L: Låt oss tacka och lova Herren.

Lovprisningen påsk





Välsignelsen

 

           

           

      
Fjärde Moseboken 
6:24–27.

Benedicamus, 
eller Benedicamus 
Domino, är latin 
och betyder ”Låt 
oss prisa Herren”. 
Till lovprisningen 
finns många olika 
melodier.

Bönen Vår Fader 
har Jesus lärt 
oss (Matteus-
evangeliet 
6:9–13, 
Lukasevangeliet 
11:1–4).
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08-445 96 10
svenskakyrkan.se/vasterled

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


