Gudstjänst i hemmet
Här följer en enkel ordning för bön i hemmet, för tider då vi av
olika anledningar inte kan eller bör samlas i kyrkan.
Församlingens kyrkklockor ringer till bön och gudstjänst på
söndagar kl. 11.00 och 18.00. Då kan du också be i ditt hem. På
så sätt kan du veta att vi är många som ber tillsammans, om
än på olika platser. Gud välsigne vår gudstjänst!

Inledande bön
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn (+).
Ett enda ber jag Herren om, detta begär jag: att få vara i
Herrens hus varje dag i mitt liv för att se Herrens ljuvlighet och
söka svar i hans tempel.
Amen.
Bibelläsningar
Söndagens läsningar finner du i psalmbokens bakre del. I år
läser vi 3:e årgångens texter. Har du ingen psalmbok får du
gärna låna en, hör av dig till pastorsexpeditionen!
Bibeltexterna finns också länkade på hemsidan,
www.svenskakyrkan.se/savare
Stilla meditation över bibelordet
Tips! Läs ”Tankar inför helgen” på församlingens hemsida.
Förbön
Lovad vare du, o Herre, som låter oss fira en helgdag.
Lovad vare du, o Herre, som åter låter klockorna kalla till
gudstjänst. Lovad vare du, o Herre, som åter samlar dina trogna
genom din Helige Andes kraft.
Förbarma dig över vår församling.
Välsigna alla gudstjänster i vår kyrka.
Låt från dem välsignelsen sprida sig ut till alla människor i
denna trakt. Välsigna alla som samlas i ditt hus.

Drag dem till dig som kunde komma men inte vill.
Välsigna dem som ville komma men inte kan.
Skänk andlig kraft och frimodighet åt dem
som ville komma, men inte vågar.
Förbarma dig över oss alla.
Eget böneämne
Lovad vare du för allt.
Genom Jesus Kristus, vår Herre. 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
idag 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 evghet, amen.

Välsignelsen
Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa
över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss
och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes
namn. Amen.

