
GUDSTJÄNST 
  Advents– och jultiden 
 
* Psalm 
 
Inledningsord 
 
Bön om förlåtelse 
F. Jag beka nner info r dig, helige Gud,  
 att jag ofta och pa  ma nga sa tt 

har syndat med tankar, ord och ga rningar. 
Ta nk pa  mig i barmha rtighet  

 och fo rla t mig fo r Jesu Kristi skull  
 vad jag har brutit. 
 

P: Ho r nu varje hja rtas tysta beka nnelse: 
 ……... 
 

Jesu, Guds Sons, blod renar oss fra n all synd. 
 

F: Detta litar jag pa  och vill ta emot fo rla telsen fo r Jesu Kristi skull. 
 

Förlåtelseord 
 
Tackbön 
F: Gud, va r Fader,  
 tack fo r att va gen till dig  
 alltid a r o ppen genom Jesus Kristus. 
 Hja lp oss att leva i din fo rla telse.  
 Sta rk va r tro, o ka va rt hopp  
 och uppliva va r ka rlek. Amen. 

 
Kristusrop (Kyrie) 
P: Herre, fo rbarma dig. Kristus …… 
 



* Lovsången (Gloria) 
P/L: A ra a t Gud i ho jden ...... 
      Glora in excelsis Deo (latin) = A ra vare Gud i ho jden 

Dagens bön 

 
Gammaltestamentlig läsning 

 
Epistelläsning 

 
Psalm 

 
* Evangelium 

 
Predikan 

 
* Trosbekännelsen (Credo) 
F: Vi tror pa  Gud Fader allsma ktig, himmelens och jordens skapare.  
 

 Vi tror ock pa  Jesus Kristus, hans enfo dde Son, va r Herre,  
 vilken a r avlad av den helige Ande, fo dd av jungfrun Maria,  
 pinad under Pontius Pilatus, korsfa st, do d och begraven,  
 nederstigen till do dsriket,  
 pa  tredje dagen uppsta nden igen ifra n de do da,  
 uppstigen till himmelen,  
 sittande pa  allsma ktig Gud Faders ho gra sida,  
 da rifra n igenkommande till att do ma levande och do da.  
 

 Vi tror ock pa  den helige Ande,  
 en helig, allma nnelig kyrka,  
 de heligas samfund, syndernas fo rla telse,  
 de do das uppsta ndelse och ett evigt liv. 

L: Sa  lyder Herrens ord. 

F: Gud, vi tackar dig. 

P: Sa  lyder det heliga evangeliet. 

F: Lovad vare du, Kristus. 



Psalm Kollekt, gärna via swish: 123 067 06 79. Skriv ”kollekt”.  
 

Kyrkans förbön 
 
 
 

Herrens bön 
F: Va r Fader, du som a r i himlen. 
 La t ditt namn bli helgat. La t ditt rike komma. 
 La t din vilja ske pa  jorden sa  som i himlen. 
 Ge oss i dag det bro d vi beho ver. 
 Och fo rla t oss va ra skulder, liksom vi har fo rla tit dem som sta r i skuld till oss. 
 Och utsa tt oss inte fo r pro vning utan ra dda oss fra n det onda. 
 Ditt a r riket. Din a r makten och a ran i evighet. Amen. 

 
* Lovprisning (Benedicamus) 
 
P: La t oss prisa och tacka Gud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Välsignelsen  
 
 
 
 
 
 
Psalm 
 

Postludium 

F: 

L: Herre ho r va r bo n 

A: och la t va rt rop komma info r dig. 


