
Ordning för femte söndagen i påsktiden 

Temat för dagen är: Att växa i tro 

 

KLOCKRINGNING 

 

INLEDNINGSORD  

I Faderns + och Sonens och den heliga Andens namn. 

Amen. 

 

DAGENS BÖN 

Kärlekens Gud, 

du som sände din Son i världen, 

bevara oss i din kärlek, 

så att vår glädje blir fullkomlig.  

Genom din Son 

Jesus Kristus, vår Herre. 

Amen.  

 

Psalm 198 Likt vårdagssol i morgonglöd 

1. Likt vårdagssol i morgonglöd 

gick Jesus fram ur natt och död 

till liv förutan like. 

Därför, så länge världen står 

det efter vinter kommer vår 

också i andens rike. 

 

2. Som fåglars kör i lund och mark 

besjunger våren, blid och stark, 

och livets alla under, 

vi må besjunga med varann 

hans liv, som döden övervann 

i påskens morgonstunder. 

 

3. Snart alla ängar stå i skrud 

och skogen kläder sig som brud, 

när livets krafter blomma. 

Så komme vår i Jesu namn 

i folkens liv, i kyrkans famn, 

till alla själars fromma. 



EVANGELIUM (Johannesevangeliet 17:9-17) 

Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är 

dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem.  

Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige 

fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. 

Medan jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn, som du har gett mig. Och jag skyddade 

dem, och ingen av dem gick under utom undergångens man, ty skriften skulle uppfyllas.  

Nu kommer jag till dig, men detta säger jag medan jag är i världen, för att de skall få min 

glädje helt och fullt. Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem därför att de inte 

tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du skall ta dem ut ur 

världen utan att du skall bevara dem för det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller 

jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning. 

 

PREDIKAN 

 

FÖRBÖN 

Vi ber för det dem som våra hjärtan är fulla av just nu. Vi ber för världen, vi ber för kyrkan. 

Och vi ber för dom människor vi särskilt vill omsluta med våra förböner och som vi tyst 

nämner vid namn.. 

Jesus, dig söker jag, min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig, som ett kargt och 

uttorkat land. 

Fast jag inte kan ta emot din kropp och ditt blod i altarets sakrament, mätta ändå min hunger 

efter din närvaro, du som ensam kan fylla min tomhet, och låt de människor jag möter idag 

märka att du är i mig och jag är i dig. 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 253 – O giv oss, Herre, av den tro 

1. O giv oss, Herre, av den tro  

som sorgerna betvingar, 

som lyfter oss till ljus och ro 

på starka örnevingar, 

som talar mäktigt till envar 

och bär oss under färden, 

som härlig tröst i tvivlen har 

och övervinner världen. 

 

2. O giv oss, Herre, av det hopp 

som missmod icke hinner, 

som skådar utur tårar opp 

och därför styrka vinner, 

som ej, hur stjärnlös natten står, 

till ängslig bävan bliver, 

men drömmer om det jubelår 

som evig sällhet giver. 

 

3. O giv oss, Herre, kärlek ock, 

som aldrig vänder åter, 

som, fastän ständigt gäckad, dock 

sig ej förtröttas låter, 

den glöd som icke släckes ut 

av stora vattuflöden, 

den makt som ej vet gräns och slut, 

men segrar över döden. 

 

 

VÄLSIGNELSEN 

 

POSTLUDIUM 

 

 

 

Dagens kollekt går till Sveriges kristna råd. 

 


