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(*= Vi står upp)

Klockringning

Adventsljuset tänds

Körsång

Sions dotter, lyft din panna

Text: Paul Nilsson (1866–1951). Musik: Otto Olsson (1879–1964).

*Psalm 103:1–3

Inledningsord

*Lovsången/Gloria och Laudamus

Präst Ära åt Gud i höjden …

Församling

 

Präst O Gud, du råder bortom alla stjärnor och skapar varje strå  
på jorden, du skådar ner i nödens världar och är oss en Fader,  
en Fader.

Församling  Vi prisar dig, vi tillber dig, vi tackar dig för dina verk.

Präst  Jesus Kristus, vår plåga bar du och tog vår skuld ifrån oss, 
 uppstånden är du alltid hos oss, evigt ber du för oss hos Fadern.

Församling  Vi prisar dig, vi tillber dig, vi tackar dig för dina verk.

Präst  Heliga Ande, du förnyar jordens ansikte och ger världen liv,  
du vittnar om syndares tröst och lyser oss hem till Fadern.

Kyrkklockor har 
sedan 500-talet 
använts i den 
kristna kyrkan för 
att kalla till guds-
tjänst.

Under 1920- 
talet spred sig i 
Sverige seden att 
att tända ett ljus 
för varje söndag  
i advent. Den har 
sitt ursprung i de 
tyska advents-
granarna, där ett 
ljus tändes för 
varje dag under 
advent. 

Vid procession 
med kors står 
församlingen.

”Ära åt Gud i 
 höjden” sjöng 
änglarna vid Jesu 
födelse (Lukas-
evangeliet 2:14).
Lovsången kan 
sjungas på olika 
sätt med olika 
melodier.



Församling  Vi prisar dig, vi tillber dig, vi tackar dig för dina verk.

 

*Dagens bön

Präst Kristus är mitt ibland oss.

Församling 

 

Församling Amen.

Gammaltestamentlig läsning  Sakarja 9:9–10

Textläsaren Så lyder Herrens ord.
Alla Gud, vi tackar dig.

Körsång

Dotter Sion, fröjda dig

Text: Sak 9:9, Matt 21:9, Matt 1:23. Musik: Georg Friedrich Händel (1685–1759).

Epistelläsning  Uppenbarelseboken 5:1–5

Textläsaren Så lyder Herrens ord.
Alla Gud, vi tackar dig.

Psalm 39 med evangelieprocession

*Evangelium  Matteusevangeliet 21:1–9

*Psalm 105

Dagens bön  
innebär att vi 
samlar oss inför 
dagens  läsningar.

Läsning ur någon 
av de böcker i 
Bibeln som till-
kommit före Jesu 
tid.

Läsning ur någon 
bok i Nya Testa-
mentet som inte 
hör till evange-
lierna,  oftast 
 något av breven.

Evangelieproces-
sionen symbolise-
rar att evange liet, 
det glada bud-
skapet, bärs ut i 
världen.

Läsning ur något 
av de fyra evan-
gelierna, de 
 böcker i Nya 
 Testamentet som 
handlar om Jesu 
liv på jorden.

”Hosianna …” : 
 Folkets jubel när 
Jesus red in i Jeru-
salem (Markus-
evange liet 11:9). 
Hosianna är 
 hebreiska och 
 betyder ”Kom 
med hjälp”:



Predikan

*Trosbekännelsen/Credo

Alla 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 

Cantate Domino, canticum novum

Text: Ps 149:1,5. Musik: Marco Enrico Bossi (1861–1925).

Meddelanden

Psalm 104

Dagens kollekt samlas in till Act Svenska kyrkan,  
julinsamlingen. Swish nr 123 231 60 24. 

Kören sjunger verserna 1, 3, 5. Församlingen sjunger 2, 4, 6 och 7

Den apostoliska 
trosbekännelsen 
har sitt ursprung  
i den fornkristna 
församlingen i 
200-talets Rom 
och fick sin slut-
giltiga form på 
700-talet. Den 
används av både 
lutherska och 
 romersk-katolska 
kyrkan.

Så som vi bär fram 
kollekt, bröd och 
vin, bär vi fram 
oss själva och vår 
värld för att 
 helgas. (Offero 
betyder bära 
fram/helga på 
latin). Nattvards-
gåvorna dukas 
fram på altaret.



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.

 

Kyrkans förbön  Med tacksägelse för de döpta och de avlidna

Herrens bön  

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.

Lekman/diakon/
präst leder för-
samlingen i bön.

Bönen Vår  Fader 
har Jesus lärt oss 
(Matteusevan-
geliet 6:9–13, 
Lukas evan geliet 
11:1–4). Avslut-
ningen ”Ditt är 
riket, din är 
 mak ten och äran  
i evighet. Amen” 
kommer från De 
tolv apostlarnas 
lära som skrevs 
ned på 100-talet. 



*Psalm 108:1–2, 5

 

*Välsignelsen

Avslutande musik/Postludium  Utgångsprocession

Nun danket alle Gott för brass och orgel

Sigfrid Karg-Elert (1877–1933)

Predikant   Annica Anderbrant
Organist  Andrew Canning
Kör  Uppsala domkyrkas ungdomskör
Dirigent  Margareta Raab
Brassensemble  Linnékvintetten

4 Moseboken 
6:24–27.

Församlingen står 
upp vid proces-
sionen och sitter 
sedan kvar under 
postludiet.

Domkyrkans veckoprogram finns på  
www.uppsaladomkyrka.se och i gratis-appen Kyrkguiden.

Hjälp Ukrainas folk!
Domkyrkoförsamlingens vänförsamling, Trinitatisförsam-
lingen i Warszawa, tar emot ett stort antal  flyktingar från 
Ukraina och har vädjat om ekonomiskt stöd. Var med och 

bidra till  deras arbete för  flyktingar via Swish nr 123 168 76 98, skriv 
WARSZAWA i meddelandefältet. Tack för din gåva!


