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Liturg
Församlingen
Försångare, förebedjare, textläsare
Församlingen står

I INLEDNING
INGÅNGSMUSIK
Vid procession står församlingen.

*INLEDNINGSPSALM 492
1. Jag lyfter ögat mot himmelen
och knäpper hop mina händer.
Till dig, o Gud, som är barnens
vän, min håg och tanke jag
vänder.

4. Jag är en planta uti din gård,
för evigheten uppdriven,
jag var knappt till när i
fadersvård åt dig jag redan blev
given.

2. Jag är så glad att få tacka dig,
och gärna vill jag det göra.
Jag vet det visst att du ser på mig
och mina böner vill höra.

5. Så håll du över mig än din
hand, min Fader god utan like,
och låt mig växa för livets land
som är ditt himmelska rike.

3. Tack för allt gott du mig
ständigt ger att känna, älska och
äga! Tack, gode Fader, för
mycket mer än jag kan tänka och
säga.

T Johan Ludvig Runeberg 1855
M Rudolf Lagi 1867

*INLEDANDE VÄLSIGNELSE
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INLEDNINGSORD
SYNDABEKÄNNELSE
F

Herre vår Gud
du känner och älskar oss alla.
Tack för att vi får vara dina barn.
Du vet att vi har syndat.
Vi har inte gjort vad du vill att vi ska göra.
Vi har tänkt mer på oss själva än på andra.
Förlåt oss för Jesu skull.

AVLÖSNING ( Förlåtelsens ord)
F

Amen.

TACKBÖN
F

Käre himmelske Far.
Tack för att du förlåter oss våra synder för Jesu skull.
Hjälp oss att leva av din förlåtelse och förlåta varandra. Amen.

[KÖRSÅNG]
KYRIE
S

Herre, Herre förbarma dig över oss.

F
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Kristus, Kristus förbarma dig över oss.

F
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F

Herre, Herre förbarma dig över oss.

*GLORIA

S

F

*TREENIGHETSPSALM 153
1. Måne och sol,
vatten och vind
och blommor och barn
skapade Gud.
Himmel och jord,
allting är hans.
Herren vår Gud vill vi tacka.
Herre, vi tackar dig.
Herre, vi prisar dig.
Herre, vi sjunger ditt heliga namn.
2. Jesus, Guds Son,
levde och dog
för alla, för oss,
lever idag,
ja, han är här,
ja, han är här.
Herren vår Gud vill vi tacka.
Herre…

DAGENS BÖN
F

Amen.

3. Anden, vår tröst,
levande, varm
och helig och stark,
talar om Gud,
stöder och bär
dag efter dag.
Herren vår Gud vill vi tacka.
Herre…
T Britt G Hallqvist 1974
M Egil Hovland 1974

II ORDET
DAGENS PSALM 909

1. Jag har en ängel som följer mig.
Jag har en ängel som följer mig var
dag.
Om jag sitter eller står,
om jag springer eller går:
Jag har en ängel som följer mig.
Jag är trygg både dag och natt,
ja, trygg både dag och natt.
Guds ängel går vid min sida
och jag är trygg både dag och natt.

2. Jag har en ängel som skyddar mig.
Jag har en ängel som skyddar mig var
natt.
Om jag sover jätteskönt
eller vaknar när jag drömt:
Jag har en ängel som skyddar mig.
Jag är trygg både dag och natt,
ja, trygg både dag och natt.
Guds ängel går vid min sida
och jag är trygg både dag och natt.
T Charlotte Höglund 1974
M Lennart Sjöholm 1974

*EVANGELIUM
Före evangeliet

F
Efter evangeliet

F

[KÖRSÅNG ELLER ANNAN MUSIK]

PREDIKAN
KÖRSÅNG ELLER ANNAN MUSIK
*CREDO (Trosbekännelsen)
F

Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,
och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,
och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

KYRKANS FÖRBÖN

III NATTVARDEN
KOLLEKTPSALM 870 MED OFFERGÅNG
Under psalmen samlas kollekten in och nattvardsbordet dukas.
1.

Du är helig, du är hel.
Du är alltid mycket mer
än vi nånsin kan förstå,
du är nära ändå.
Välsignad vare du,
som kommer hit just nu, välsignande
vår jord,
blir till bröd på vårt bord.

PREFATION
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2.

Du är helig,
du är helhet,
du är närhet,
hela kosmos lovar dig!
Hosianna, hosianna,
hosianna, hosianna, vår Gud.
T&M Per Harling 1985
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--- och sjunger ditt lov tillsammans med änglarna och alla
heliga:

*SANCTUS

F

BÖNEN OCH INSTIFTELSEORDEN
L --- Tack för den stora gåvan.
F Amen.

HERRENS BÖN
F

Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.
eller
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.

PAX (Herrens frid)

L

F
Gudstjänstdeltagarna hälsar på varandra. Man kan t.ex. skaka hand
och säga ”Guds frid”.

*AGNUS DEI (O Guds lamm)

F

NATTVARDSMÅLTIDEN
Nattvarden utdelas kontinuerligt, vilket betyder att man lämnar sin
plats vid altaret efter att man tagit emot brödet och vinet. Döpta
barn får, om föräldrarna eller faddrarna så önskar, ta emot
nattvarden. Om man hellre vill bli välsignad sätter man handen på
den andra axeln. Efter måltiden får vi vara tysta en stund tills bordet
dukats av.

PSALMER UNDER NATTVARDEN
390

1. Tryggare kan ingen vara
än Guds lilla barnaskara,
stjärnan ej på himlafästet,
fågeln ej i kända nästet.

4. Gläd dig då, du lilla skara:
Jakobs Gud skall dig bevara.
För hans vilja måste alla
fiender till jorden falla.

2. Herren sina trogna vårdar
uti Sions helga gårdar,
över dem han sig förbarmar,
bär dem uppå fadersarmar.

5. Vad han tar och vad han giver,
samme Fader han dock bliver,
och hans mål är blott det ena:
barnets sanna väl allena.

3. Ingen nöd och ingen lycka
skall utur hans hand dem rycka.
Han, vår vän för andra vänner,
sina barns bekymmer känner.

T Lina Sandell 1855
M Svensk variant av tysk folkmelodi

493
1. Gud som haver barnen kär,
se till mig som liten är.
Vart jag mig i världen vänder,
står min lycka i Guds händer.
Lyckan kommer, lyckan går,
du förbliver, Fader vår.

4. Alla gamla tag i hand,
led dem till ditt ljusa land
genom livets nöd och vimmel.
Blinda som ej ser din himmel
eller jordens sommarskrud,
låt dem se dig själv, o Gud.

2. Gode Fader, tag du vård
om oss här i denna gård,
så att far och mor får vara
friska glada, utan fara.
Gud som håller barnen kär,
hjälp du den som liten är.

5. Tack att ingen ensam går
som din fadersarm ej når.
Tack att dina milda händer
famnar alla folk och länder.
Tack för att du hjälper visst.
Tack, vår Gud, för Jesus Krist.

3. Alla barn som lider nöd,
hem, där far, där mor är död,
seglare på stormigt vatten,
vandrare i mörka natten,
käre gode Fader vår,
trösta den som sorgsen går.

T Svensk bön (v.1) och Siri Dahlquist 1911
M Ivar Widéen 1919

TACKBÖN
F

Amen.

IV AVSLUTNING
*LOVPSALM 188
1. Det finns en plats
i en stor trygg famn,
som är bara, bara min.
Den dagen jag döptes
skrev änglar mitt namn
i himmelen in.

3. Det finns en plats vid ett
nattvardsbord,
som är bara bara min.
Till den finaste festen
som finns på vår jord
får jag komma in.

2. Det finns en plats
i en kyrkobänk,
som är bara bara min.
Där är jag i lärjungakedjan en länk,
glad går jag ditin.

4. Det finns en plats i Guds paradis,
som är bara bara min.
I kören av änglar
som sjunger hans pris
skall jag stämma in.
T Eva Norberg Hagberg 1957
M Per-Erik Styf 1958

*HERRENS VÄLSIGNELSE

F

POSTLUDIUM
Vid utgångsprocession står församlingen.

