
Ordning för Tolfte söndagen efter trefaldighet 

Temat för dagen är: Friheten i Kristus 

 

KLOCKRINGNING 

 

INLEDNINGSORD  

I Faderns + och Sonens och den heliga Andens namn. 

Amen. 

 

DAGENS BÖN 

Gud, 

med hela din skapelse ropar vi 

efter den frihet som Kristus lovat. 

Tack för att du låter stumma tala, 

rätar krökta ryggar, 

och ger oss hälsa och kraft. 

Befria oss till kropp och själ 

genom din heliga Ande, 

nu och alltid och i evighet. 

Amen. 

 

 

Psalm 39 – Jesus från Nasaret går här fram 

1. Jesus från Nasaret går här fram 

än som i gången tid, 

löser ur vanmakt, ur synd och skam, 

ger oss sin kraft och frid: 

himmelriket är nära. 

 

2. Fattiga ger han sin rikedom, 

läker de slagnas sår. 

Den som var bunden och trött och tom 

frihet och glädje får: 

himmelriket är nära. 

 

3. Öppna ditt hjärta i bön och bot, 

upplåt vart hemligt rum. 

Red dig att taga Guds Son emot, 

tro evangelium: 

himmelriket är nära. 

  

 



EVANGELIUM (Markusevangeliet 2:23-28) 

En sabbat tog Jesus vägen genom sädesfälten, och lärjungarna började rycka av ax medan de 

gick. Då sade fariseerna till honom: ”Varför gör de sådant på sabbaten som inte är 

tillåtet?” Han svarade: ”Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev 

hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus – det var när Evjatar var 

överstepräst – och åt upp skådebröden, som inga andra än prästerna får äta, och gav också 

dem som var med honom.” Och Jesus sade till dem: ”Sabbaten blev till för människan och 

inte människan för sabbaten. Alltså är Människosonen herre också över sabbaten.” 

 

PREDIKAN 

 

FÖRBÖN 

Frihetens Gud, 

du som kallar oss ut ur fångenskap och mörker, 

tack för att du hör vår bön 

och möter oss med kärlek. 

 

Låt friheten hos dig bli levande för oss, 

så att det som Jesus Kristus  

har gjort för oss väcker  

vår tacksamhet och vilja till efterföljelse. 

Tack för att vi är fria  

att vara oss själva hos dig. 

Bevara oss från att av rädsla för andra försöka vara något vi inte är,  

och hjälp oss att möta andra med respekt för deras egenart. 

Tack för att du hör vår bön 

och möter oss med kärlek. 

 

 

Vi ber dig om kraft för de små och svaga,  

de gamla och sjuka, de förtryckta,  

så att de får kraft att resa sig igen.  

Sänd oss med evangelium, 

med sanning och frihet, bröd och fred, 

kunskap och hälsa till dem som är nära  

och dem som lever långt borta.  

Tack för att du hör vår bön 

och möter oss med kärlek. 

 

Tack, du frihetens Gud,  

för vårt hopp om ljus och liv. 

I Jesu namn.  

Amen. 

 

 



HERRENS BÖN 

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 90 – Blott i det öppna 

1. Blott i det öppna  

har du en möjlighet. 

Låser du om dig  

kvävs och förtvinar du. 

Ut i det fria  

skall du med Herren gå. 

Kraften fullkomnas  

mitt i din svaghet då. 

 

2. Leva i världen 

omvänd till verklighet, 

vänd mot Guds framtid, 

följd av hans trofasthet. 

Mörkret du möter 

aldrig i ensamhet. 

Blott i det öppna 

ligger din möjlighet. 

 

 

VÄLSIGNELSEN 

 

 

POSTLUDIUM 

”Voluntary” Komp. J. Battishill 

 

 

Dagens kollekt går till Suicide Zero. 



 


