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Gudstjänst hemma 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 har blivit ett annorlunda år i stora delar av världen. Vi fortsätter 

att lyfta påskens evangelium: livets seger i Jesus Kristus över synd, död 

och ondska. 

 

Här följer ordningar för att fira gudstjänst hemma.  
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Rummet 

Många av de saker vi brukar göra tillsammans kan göras i litet format 

hemma för att fira gudstjänst i hemmet. Att välja ut en plats i hemmet, 

kanske med en vit duk och/eller ett eller några ljus. 

Tiden 

Fira gärna på samma tid som församlingen brukar fira gudstjänst. Vi 

firar digitala gudstjänster live varje söndag kl 11 samt sänder ut en 

gudstjänst vid Gökottan kl 7. 

Psalmer, bibeltexter och böner 

I ordningen finns förslag på psalmer. Av upphovsrättsskäl har vi tryck 

sådana som är ”fria”. Det går naturligtvis att sjunga andra (eller fler) 

psalmer. Om du inte har en psalmbok hemma kan du be din församling 

om att få låna en.  

Om du inte har en Bibel hemma så kan du hitta hela Bibeln på 

www.bibeln.se. Bibeln finns också i olika appformat för smarta telefoner.  

Bönerna är hämtade ur någon av Svenska kyrkans gudstjänstböcker 

eller är nyskrivna.  

Lägg frimodigt till egen bön där hjärtat och anden vill. 

Fira andakt med barn 

Varje stund kan inledas med en sång, följas av berättelsen och 

symbolhandlingen. Därefter kan man fortsätta med en bön där vi tackar 

för Jesus, ber för världen, oss själva och våra närmaste. 

Om barnen ännu inte lärt sig Herrens bön eller Gud som haver kan 

bönerna bes en rad i taget så att någon säger före, och de andra säger 

efter. 

Avsluta gärna med en välsignelse där ni säger ”Herren välsigne oss 

och bevare oss…” och en sång. 

http://www.bibeln.se/
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GUDSTJÄNST HEMMA 

Samling 

Dagens bön kan användas som inledande bön: 

 

I Faderns och Sonens och den Heliga Andens namn. 

Amen. 

 

Gud, 

låt oss få vandra med Jesus Kristus 

genom död till liv 

och förvandlas genom hans uppståndelses kraft 

så att vi kan vittna om att han lever. 

I Jesu Kristi, den uppståndnes namn. 

Amen. 

 

Psalm  

En psalm ur psalmboken kan sjungas eller läsas,  

till exempel SvPs 147  i översättning av 

Forsius/Wallin. 
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1. 

Upp, min tunga, 

att lovsjunga 

Hjälten, som på korsets stam 

för oss blödde, 

led och dödde, 

som ett skuldlöst offerlamm. 

Han ur griften 

efter Skriften 

nu i ära träder fram. 

 

2. 

Han fullgjorde 

vad vi borde 

och blev vår rättfärdighet. 

Han avvände 

vårt elände 

för båd' tid och evighet. 

Han förvärvde 

att vi ärvde 

ljus och frid och salighet. 

3. 

Vi förlossas, 

ormen krossas, 

avgrundens och dödens 

makt 

nu är bunden. 

Från den stunden 

allt är Sonen underlagt. 

Nu är helat 

vad vi felat 

och Guds nåd i ljuset bragt. 

4. 

Gamla, unga 

må lovsjunga 

Faderns makt och härlighet 

och hembära 

Sonen ära 

för så stor barmhärtighet, 

prisa Anden, 

som vid handen 

leder oss till salighet. 

 

Gammaltestamentlig läsning  

se texter allra sist för veta vilka texter som hör till vilken 

söndag 
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Psalm 

Psaltarpsalmen 111:1-5 kan läsas eller en psalm ur 

psalmboken sjungas eller läsas.  

 

Epistelläsning   

se texter allra sist för veta vilka texter som hör till vilken 

söndag 

 

Evangelium 

se texter allra sist för veta vilka texter som hör till vilken 

söndag 
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Förkunnelse 

Läs en predikan eller reflektera över att vi efter påsk fortsätter 

att fira att Gud har älskat oss först och att Jesus har 

möjliggjort förlåtelse och försoning.  

Det betyder att ingenting längre hindrar vår relation med 

Gud. Våra synder, allt som leder oss bort från Gud kan vi få 

förlåtelse för om vi uppriktigt ångrar och ber Gud om 

syndernas förlåtelse. 

”Så älskade Gud världen att han utgav den sin egen Son, för 

att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha 

evigt liv”. Joh 3:16 

Ingenting kommer an våra prestationer, allt beror på Guds 

nåd och Jesus Kristus.  
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Trosbekännelsen 

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. 
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Förbön 

Förbön kan bes fritt, med bönen nedan, eller med annan bön. 

Barmhärtige Gud, 

vi ber för din kyrka. 

Ge oss liv och kraft av Ordet och sakramenten. 

Vi längtar efter den dag då vi på nytt får ta emot dig i 

nattvarden, 

fyll oss med din Andes närvaro. 

Gör ditt ord levande bland oss. 

(Vi ber också för …) 

Gud, var med alla som är sjuka, ensamma och rädda. 

Var nära alla som sörjer och saknar. 

(Vi ber också för …) 

Välsigna människor och länder 

och ge vishet till alla som fått förtroende att leda 

och fatta beslut, 

här i vårt samhälle, vårt land och i världen. 

Ge oss mod och kraft att arbeta för fred och rättvisa. 

Ge oss det vi behöver för att leva 

och stärk vår vilja att dela med oss. 

Var med människor som förföljs 

eller plågas på grund av sin tro eller övertygelse. 
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Låt oss få bli till välsignelse för andra. 

Omslut hela livet med din nåd 

och låt oss till sist få vara i din frid. 

Genom Jesus Kristus, din Son, 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 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. 
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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 heliga 

Andens namn. 

Amen. 

Psalm   
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TEXTER EFTER DATUM 

26/4 

GT: Jer 23:3−8 

EP: 1 Pet 5:1−4 

EV: Joh 10:22−30 

PS: Ps 23 

3/5 

GT: 2 Mos 13:20−22 

EP: 1 Thess 5:9−11 

EV: Joh 13:31−35 

PS: Ps 147:1−7 

10/5 

GT: Jes 57:15−16 

EP: Gal 5:13−18 

EV: Joh 17:9−17 

PS: Ps 98:1−8 

 

 

 

 



 

13 

 

17/5 

GT: 1 Kung 3:5−14 

EP: Rom 8:24−27 

EV: Matt 6:5−8 

PS: Ps 13 

21/5 

GT: Dan 7:13−14 

EP: Apg 1:1−11 

EV: Joh 17:1−8 

PS: Ps 110 

Alternativ EV: Ef 4:7−13 

24/5 

GT: 1 Kung 19:9−16 

EP: Apg 1:12−14 

EV: Joh 16:12−15 

PS: Ps 33:18−22 

Ny agenda kommer vid Pingst! 
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Hälsning från vår kyrkoherde 
 

Under april månad låter vi kyrkoklockorna ringa i tre minuter varje dag. 
Det är en påminnelse om möjligheten att dela förtvivlan över mörker, 
sjukdom och död med Gud i bönen. Men det är också en påminnelse 
om möjligheten att också be för hopp och mod att låta Guds kärlek 
strömma genom oss, till de som behöver det som mest. 
  
Vi ställer nu om från att visa kärlek genom att stå i fysisk kontakt till att 
höras över telefon eller videosamtal. Vi arbetar på att få ut fler saker 
digitalt, men också fortsätta med vår hjälp med inköp, våra 
telefonsamtal och att be för varandra. Vi hälsar på varandra på håll och 
finner en gemenskap i utsattheten och ensamheten. Ljuset lyser som 
starkast när det är mörkt. Gud är aldrig längre bort än en bön och Jesus 
har lovat att alltid vandra vid vår sida. 
  
Kyrkan har aldrig varit en byggnad utan människorna oavsett var ni 
befinner er. Just nu är kyrkan därför ovanligt mycket i hemmen och på 
de arbetsplatser som fortfarande håller igång. Och vi möts på nya 
sättet som inte innebär risk för varandra, av kärlek och omsorg för 
varandra. 
  
Med dessa rader vill jag önska er en välsignad påsk. Det kommer en ny 
agenda i slutet maj och håll också utkik efter vårt nya församlingsblad 
då! 
  
I Kristus, 
  

Kyrkoherde Jonathan Darte 
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Följ oss gärna via Facebook – Högsby pastorat eller via vår hemsida 

www.svenskakyrkan.se/hogsby/  

 

 

https://www.svenskakyrkan.se/hogsby/

