
Gudstjänst 
Aten 

 
Samling          

 
Vi hälsar varandra välkomna 
      

Psalm 
 

Inledningsord och Överlåtelsebön 
 

Präst:  Du som har skapat världen och allt den rymmer, 
            du som är Herre över himmel och jord, bor inte i tempel  
            som är byggda av människohand. Himlarna och   
            himlarnas himmel rymmer dig inte.  
Alla:     Men du är här, inte långt borta från någon av oss. 
 I dig är det som vi lever och rör oss och är till.  
    Vårt ursprung och mål har vi i dig. 
 
 

Präst:   Låt detta ljus påminna om gåvan i dopet och Jesus som  
             säger: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte  
             vandra i mörkret utan ha livets ljus.  
 
 

Alla:      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. 



 

 
 
Dagens bön 
 

Ordet 
 

Läsning från Gamla Testamentet eller från ett 
Nytestamentligt brev 
 

Läsare: Så lyder Bibelns ord. 
Alla:      Gud, gör ditt ord levande bland oss. 
 
Psalm 
 
* Evangelium  (vi står upp) 
 

Läsare: Så lyder det heliga evangeliet. 
Alla:      Lovad vare du, Kristus. 

 

 
 
Predikan/betraktelse 



* Trosbekännelsen  (du får använda vilket språk du vill) 
 

Alla: Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av 
himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är; 
 

och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, 
född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av 
sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, 
på honom genom vilken allting är skapat; som för oss 
människor och för vår salighets skull har stigit ned från 
himmelen och tagit mandom genom den helige Ande av 
jungfrun Maria och blivit människa; som ock har blivit för oss 
korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven; som på 
tredje dagen har uppstått, efter skrifterna, och stigit upp till 
himmelen och sitter på Faderns högra sida; därifrån 
igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på 
vilkens rike icke skall varda någon ände; 
 

och på den helige Ande, Herren och livgivaren, 
som utgår av Fadern, på honom som tillika med Fadern och 
Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna; 
och på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka. 
Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse, 
och förväntar de dödas uppståndelse 
och den tillkommande världens liv. Amen 
 

 
Kyrkans förbön  
 

Tyst bön till att börja med. Be din egen bön,  
tänd ett ljus, om du vill det. Därefter ber vi  
högt tillsammans. 

 

Bedjare:  Herre, hör vår bön 
Alla:   Gud, var med oss alla.  
 
 
 
 
 



Herrens bön  (du får be med vilket språk eller översättning du vill) 
 

Alla: 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 
 

* Psalm (vi står upp) 
 
* Välsignelsen 
 
 

Meddelanden och Sändningsord 

 

Präst: Låt oss gå i frid, 
Alla:    i vår Herres Jesu Kristi namn. 

 
 
 
 
Kyrkkaffe 

 
 
 
 
 
 


