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Liturg
Församlingen
Försångare, förebedjare, textläsare
Församlingen står

Foton: Simon Bergman

I INLEDNING
*INGÅNGSMUSIK MED PROCESSION
*INLEDNINGSPSALM 940
1.Vi söker sanningen,
kan vi nånsin finna den?
Var går gränsen mellan
dröm och verklighet?
Vi längtar efter frid
i en hård och vilsen tid.
Herre låt ditt ord få visa vägen
hem.
2. Låt kyrkan bli en bro
som förenar oss i tro,
låt den sprida ljus,
ge hopp och framtids tro.
Låt den bli en möjlighet
för en splittrad mänsklighet,
ge den näring som får kärleken att
gro.

Steg för steg ska vi alla vandra med.
Han är sanningen och livet,
Han är vägen genom allt.
Dag för dag, stor och liten, stark
och svag.
Vi har alla fått en uppgift.
Steg för steg och dag för dag.
3. I gemenskap med varann
får vi vila i Guds famn,
lämna sorger och bekymmer
i hans hand.
Herren över liv och död
ger oss del av livets bröd,
genom lovsången kan glädjen
sprudla fram.
T &M Peter Siegfrids, Solveig Jansson 1985.

*INLEDANDE VÄLSIGNELSE
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INLEDNINGSORD
SYNDABEKÄNNELSE
F

Gud, vår Far
I dopet blev vi dina barn.
Du förde oss från mörker till ljus
och tog oss in i ditt rike.
Men vi har inte levat så som dina barn borde.
Vi har inte lyssnat till din röst och inte följt din vilja.
Gud, förbarma dig över oss för din Sons Jesu Kristi skull.
Rena oss och förlåt oss våra synder,
och hjälp oss att ta emot Hjälparen, den heliga Anden.

AVLÖSNING
F

Amen.

TACKBÖN
F

F

KYRIE
S

Gud, vår Fader, vi tackar dig
för att din Son Jesus Kristus, har öppnat vägen till dig.
Hjälp oss att leva i din förlåtelse.
Stärk vår tro, öka vårt hopp och förnya vår kärlek.
Amen.
Herre, Herre förbarma dig över oss.
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Kristus, Kristus förbarma dig över oss.
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Herre, Herre förbarma dig över oss.

*GLORIA
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*TREENIGHETSPSALM 153 (Ej lov att publiceras)
T Britt Gerda Hallqvist 1974
M Egil Hovland 1974

DAGENS BÖN
F

Amen.

II ORDET
FÖRSTA LÄSNINGEN
S
F

Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig.

SVARSMUSIK
ANDRA LÄSNINGEN
S
F

Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig.

DAGENS PSALM 902 (svenska psalmboken)
M
T

”Virginia harmony” 1831
Christina lövestam

*EVANGELIUM
Före evangeliet

F
Efter evangeliet

F

PREDIKAN

KONFIRMATIONEN ELLER DOPBEKRÄFTELSEN
Konfirmanderna och deras faddrar går upp till altaret. Vid altaret uttalar
konfirmanderna trosbekännelsen tillsammans med hela församlingen.

*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.

Efter trosbekännelsen och konfirmationsfrågan knäböjer konfirmanderna för
att bli välsignade. Faddrarna deltar i välsignelsen. Församlingen sätter sig.
Det är önskvärt att ingen (förutom församlingens fotograf) fotograferar upp
vid altaret.

[SÅNG ELLER MUSIK]

KYRKANS FÖRBÖN
Förbönsavsnitten avslutas med växelbönen
S
Herre, hör vår bön
F
och låt vårt rop komma inför dig.

III NATTVARDEN
TILLREDELSEPSALM 873
Under psalmen samlas kollekten in och nattvardsbordet dukas
2. Kalken är en, delad av alla,
vin till glädje och sång.
1. Brödet är ett, brutet för alla,
Herren är en, frälsning för alla
skörd av åkrarnas jord.
vanns på korset en gång.
Herren är en, given åt alla
Vi reser ett tecken...
här vid nattvardens bord.
Vi reser ett tecken,
3. Nu är vi ett, Herren är allas,
rättvisans tecken,
måltid delad med alla.
öppnar ögon att se.
Vi smakar den framtid de fattiga
Kyrkan är vi, lever i världen,
hoppas, tid då murar skall falla.
hopp och glädje att ge.
Vi reser ett tecken...
T Jonas Jonson 1980
M Per Harling 1980.
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Sannerligen du ensam är värd --- Därför vill vi med änglarna och
alla heliga prisa ditt namn och tillbedjande sjunga:

*SANCTUS

F

BÖNEN OCH INSTIFTELSEORDEN
L --- Vi minns hans död, uppståndelse och himmelsfärd. Vi
väntar på hans återkomst i härlighet.
F

Din död förkunnar vi, Herre.
Din uppståndelse bekänner vi
till dess du kommer åter i härlighet.

L

--- Genom honom, med honom och i honom
tillhör dig, allsmäktige Fader,
i den heliga Andens enhet,
ära och härlighet alltid och i evighet.

F

Amen.

HERRENS BÖN
F

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)
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Gudstjänstdeltagarna utbyter fridshälsning.

*AGNUS DEI (O Guds lamm)

F

NATTVARDSMÅLTIDEN
De nykonfirmerade tar först emot nattvarden. Därefter är den övriga
församlingen välkommen till Herrens bord. Nattvarden utdelas
kontinuerligt, vilket betyder att nattvardsgästen lämnar sin plats vid
altaret efter att gåvorna mottagits. 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.
2. Herren sina trogna vårdar
uti Sions helga gårdar,
över dem han sig förbarmar,
bär dem uppå fadersarmar.
3..Ingen nöd och ingen lycka
skall utur hans hand dem rycka.
Han, vår vän för andra vänner,
sina barns bekymmer känner.
4. Gläd dig då, du lilla skara:
Jakobs Gud skall dig bevara.
För hans vilja måste alla
fiender till jorden falla.
5. Vad han tar och vad han giver,
samme Fader han dock bliver,
och hans mål är blott det ena:
barnets sanna väl allena.

904
1. Var du vår längtan, vår glädje och

tröst!
Djupt i vårt inre där hör vi din röst.
Du är vår kärlek, vår tillit, vårt hopp,
du som för alltid skall vara med oss.

2. Var du vår sanning, vår väg och vårt

liv!
Din blick oss följer, din omsorg förblir.
Du är vår fader, som tar oss i famn,
älskade, sedda och nämnda vid namn.

3. Allt vi behöver du ger oss av nåd:
vänskapen, brödet, förlåtelsens ord.
Du oss välsignar, du vill bara väl.
Hjärtats förtröstan vår rikedom är.

4. Himlarnas konung, du himmelens sol,
evigt ditt ljus och orubbligt ditt ord.
Var i vårt hjärta när liv går mot höst,
var du vår längtan, vår glädje och tröst!
T Irländsk från 700-talet. Övers. Jonas Jonson 2011
M irländsk

T Lina Sandell-Berg 1855.
M Svensk variant (1873) av tysk folkmelodi

914
1. Gud, i dina händer vilar jag i tro,
vilar i din värme och din ro.
Varje brustet hjärta, varje skadad själ
famnar du i nåd och gör den hel.
Nära vill jag leva, nära dig, min Gud,
i din omsorg finner själen ro.
Nära vill jag leva, nära dig, min Gud,
i din kärlek kan min kärlek gro.

2. Gud, i dina händer vilar jag i bön,
växer glädjens tro och hoppets frön.
Du har oss försonat: Jesu Kristi död
räddar oss till liv i överflöd.
Nära vill jag leva, nära dig, min Gud,
i din omsorg finner själen ro.
Nära vill jag leva, nära dig, min Gud,
i din kärlek kan min kärlek gro
T Anna-Mari Kaskinen 1982. övers Per Harling
M Pekka Simojoki 1982

TACKBÖN
F

Amen.

IV AVSLUTNING
*LOVPSALM 870
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.

du är närhet,
hela kosmos lovar dig!
Hosianna,
hosianna,
hosianna,
hosianna, vår Gud.
T & M Per Harling 1985

Du är helig,
du är helhet,

*HERRENS VÄLSIGNELSE

F

* POSTLUDIUM MED UTGÅNGSPROCESSION

