välkommen till

ORDETS OCH BORDETS
GUDSTJÄNST

SAMLINGEN
VÄLKOMSTHÄLSNING
KLOCKRINGNING
* INGÅNGSPSALM
INLEDNINGSORD
BÖN OM FÖRLÅTELSE

En:
Alla:
En:
Alla:
En:
Alla:

Livets Gud, genom din Son, öppnar du din famn för oss.
Du låter oss vara och vila i dig.
Vi söker din närhet, din läkedom, din tröst
Du möter oss med kärlek, helande och frid.
Ditt liv, din ande söker vi.
Du fyller vår bägare till bredden.

TYSTNAD
FÖRLÅTELSEORD
TACKBÖN

Gud, all vishets källa,
ditt ord lär oss att kärleken är störst av allt.
Vi tackar dig för din förlåtande nåd.
Hjälp oss älska dig av hela vårt hjärta och våra
medmänniskor som oss själva.
Amen.
*LOVSÅNG

ORDET
DAGENS BÖN
BIBELLÄSNING (GAMMALTESTAMENTLIG TEXT OCH EPISTEL)

En: Så lyder Herrens Ord
Alla: Gud, vi tackar dig

* betyder att vi står upp, fet stil markerar vad församlingen ber.

PSALTARPSALM ELLER FÖLJANDE

* DAGENS EVANGELIUM

En: Så lyder det heliga evangeliet
Alla: Lovad vare du, Kristus
HALLELUJA, HALLELUJA

PREDIKAN
*TROSBEKÄNNELSEN

Vi tror på Gud, allsmäktig Fader,
himlens och jordens skapare.

Vi tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre,
som blev till som människa genom den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,

steg ner till dödsriket,
uppstod från de döda på tredje dagen,
steg upp till himlen,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån för att döma levande och döda.
Vi tror på den heliga Anden,
den heliga, världsvida kyrkan,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse
och det eviga livet.
Amen
SOLOSÅNG, TYSTNAD ELLER ANNAT INSLAG
FÖRBÖN

DELANDET
PSALM

och insamling av kollekt. Kan även ges via Swishkonto 123 390 86 88 			
eller via kollektomaten längst bak i kyrkorummet.
TILLREDELSE
* LOVPRISNING

P:
Alla:
P:
Alla:
P:

Upplyft era hjärtan till Gud!
Våra hjärtan lyfts i lovsång.
Låt oss tacka Gud, vår frälsning och vårt hopp!
Gud, dig ensam ger vi vårt tack och lov

Ja, sannerligen, du ensam är värd vår tillbedjan,
Allsmäktige Fader, helige Gud.
Dig vill vi prisa och välsigna
genom Jesus Kristus, vår Frälsare.
(kyrkoårsanknuten bön, som avslutas med:)
Därför vill vi med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och sjunga:

*HELIG, HELIG, HELIG

NATTVARDSBÖN MED INSTIFTELSEORDEN

P:

Du, heliga Ande, som ur dina förråd ger oss det vi behöver och som
hjälper oss att ana djupen i Jesus kärlek. Kom nu över oss och över de
gåvor av bröd och vin som vi delar med varandra. Du som ur din odelade
kärlek hämtar en mångfald av gåvor, gör oss i vår mångfald till ett.
Himmelske Fader, den natt då Jesus blev förrådd
tog han ett bröd, tackade dig,
bröt det och sade:
Detta är min kropp som offras för er.
Gör detta till minne av mig.
Likaså tog han bägaren efter måltiden och sade:
Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod.
Var gång ni dricker av den gör det till minne av mig.
Stort är trons mysterium

Alla: Kristus, din död förkunnar vi,
din uppståndelse bekänner vi,
till dess du kommer åter i härlighet
P:

Vi firar inför dig, helige Fader,
åminnelsen av din Sons lidande och död,
uppståndelse och himmelsfärd
och väntar hans återkomst i härlighet.
Gör oss till ett i kärleken,
så att vi kan vara Kristi kropp i världen

och uppenbara hans liv
till fred och läkedom för alla människor.
(Ev. något aktuellt böneämne)
Din är äran och härligheten
från evighet till evighet.
Alla: Amen
VÅR FADER

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 evighet.
Amen.
BRÖDSBRYTELSEN

Bägaren som vi välsignar, ger oss gemenskap med Kristi blod.
Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp
Alla: Eftersom brödet är ett enda, är vi – fast många – en enda kropp.
Alla får vi del av ett och samma bröd.
P:

*FRIDSHÄLSNING
*O GUDS LAMM – AGNUS DEI

MÅLTIDEN - UTDELANDET

P:

Undret har skett. Allt är berett.
Jesus själv bjuder dig till sitt bord.

Utdelande i duklag vid altarringen samt till dem som sätter sig på första bänken.
Under och efter utdelandet finns möjlighet att tända ljus, att skriva i bönboken vid
ljusbäraren, att vara i stillhet, att bli smord med olja, att sjunga med i bönesånger.

SÄNDNINGEN
ÖVERLÅTELSEBÖN

Vi tackar dig Jesus Kristus.
Din närhet har vi sett med våra ögon,
rört med våra händer och känt med våra läppar.
Du har gett dig själv till oss.

Nu ger vi oss själva till dig och till andra.
Låt den måltid vi delat hjälpa oss att gå helighetens väg,
där målet för vår vandring är din himmelska glädje.
Amen
*UTGÅNGSPSALM
* VÄLSIGNELSEN , DÄREFTER SJUNGS ETT TREFALDIGT AMEN.
AVSLUTANDE MUSIK

Kyrkkaffe efteråt i församlingssalen.

SÅNGER UNDER UTDELANDET

DÄR BARMHÄRTIGHET KÄRLEK BOR

STANNA HÄR

VAR STILLA OCH VET ATT JAG ÄR GUD

2. Jag Herren är, som helar dig
3. På dig, min Gud, förtröstar jag

