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Klockringning 
 
Körsång 
 
(Välkommen) 
 
Psalm 137 
 
Beredelseord 
 
Syndabekännelse och bön om förlåtelse 
 
F: Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, 
att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. 
Jag har inte älskat dig över allting, 
inte min nästa som mig själv. 
Genom min synd är jag skyldig till mer ont 
än jag själv förstår 
och har del i världens bortvändhet från dig. 
Därför ber jag om hjälp att se 
och bryta med mina synder. 
Förlåt mig för Jesu Kristi skull. 
 
Förlåtelsen 
 
Tackbön 
 
P: Gud, vår Fader, 
tack för att vägen till dig 
alltid är öppen genom Jesus Kristus. 
Hjälp oss att leva i din förlåtelse. 
Stärk vår tro, öka vårt hopp 
och uppliva vår kärlek. 
Amen. 
 
Kollektbön 
 
P: Herren är mitt ibland oss. 
F: I hans namn vill vi bedja. 
 
Prästen ber dagens kollektbön. 
 
F: Amen 



Gradualpsalm 449:1,2,6 
 
*Evangelium 
 
P: Så lyder det heliga evangeliet 
F: Lovad vare du, Kristus.  
 
Körsång 
 
Predikan 
 
Körsång 
 
Kyrkans förbön 
 
Psalm 70:1,2,6 
 
*Lovsägelsen 
 
Lovsägelsens inledning (Sursum corda) 
 
P: Upplyft era hjärtan till Gud. 
F: Vi upplyfter våra hjärtan. 
P: (Låt oss) Tacka Gud vår Herre. 
F: Allena han är värd vårt tack och lov.  
 
Lovsägelsens fortsättning (Prefationen)  
 
Nattvardsbönen  
 
 P: /… gör det till min åminnelse. 
 
F: Din död förkunnar vi, Herre, 
din uppståndelse bekänner vi 
till dess du kommer åter i härlighet. 
 
P: /…ber vi den bön som han har lärt oss: 
 
Herrens bön 
 
F: 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. 
 
Brödsbrytelsen 
P: Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. 
F: Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. 
 
*Herrens Frid (Pax) 
P: Herrens frid vare med er! 
 
*O Guds lamm (Agnus Dei) 
 

 
Körsång 
 
*Välsignelsen 
 
*Slutpsalm 
 
Postludium / Körsång / Avklädning av Altaret      
 
Textläsning av Ps 22 / Tystnad     

 
Det går bra att swisha din kollekt på nr:  
1231 556 737 

 
 


