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S:T JOHANNES EVANGELISK-LUTHERSKA FÖRSAMLING

Liturgiserie 1: ALLmän serie
(* församlingen står upp)

1 INLEDNING
P: Välkomstord och introduktion till gudstjänsten 
F: Ingångspsalm
P: I Faderns och Sonens och Den Helige Andes namn. Amen. 

[Inledningsord eller dagens psaltartext; svarsvers se s 23]

2 SYNDABEKÄNNELSE, KYRIE OCH AVLÖSNING
P: Uppmaning till syndabekännelse
F: Jag fattig, syndig människa, som är född av ett syndigt släkte, har 

liksom mina fäder syndat på många sätt. Jag har inte älskat dig, min 
Gud, över allting, inte min nästa såsom mig själv. Jag har med tan-
kar, ord och gärningar brutit mot din heliga vilja och vet mig därför 
vara värd evig fördömelse, om du skulle döma mig som din stränga 
rättvisa kräver och mina synder har förtjänat. Dock har du, käre 
himmelske Fader, lovat din nåd åt alla dem som vill omvända sig 
och i tro fly till din ofattbara barmhärtighet och till Frälsaren, Jesus 
Kristus. Jag förtröstar på detta löfte och ber: Var mig nådig och förlåt 
mig alla mina synder, ditt heliga namn till pris och ära.
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P: Avlösning
F: Tackvers (mel psb 382) 

Nu himlen är upplåten för Jesus har oss sagt, 
att han i mänskors händer har gett en sådan makt 
att synden blir förlåten, i himmel och på jord. 
Gud, hjälp att vi ej vänder oss från ditt löftesord. 

3 GLORIA OCH TREENIGHETSPSALM
P:* Ära vare Gud i höjden!
F:*

F:* Treenighetspsalm 

4  VÄXELHÄLSNING OCH DAGENS BÖN
P: Herren vare med eder.
F:

P: Låt oss be:
 Dagens bön 

5 TEXTLÄSNING
P:* Första läsningen (Gamla testamentet eller psaltartext)
F:* Svarsvers (psb 194:7; alternativa verser, se s 23)
 Gud lär oss lyssna och förstå 

och öppna våra hjärtan så, 
att Ordets helga rikedom 
ej blir för oss till straff och dom.

P:* Andra läsningen (episteltext eller psaltartext) 
Så lyder Herrens ord.

F:* 

F: Dagens psalm
P:* Evangelium  

Så lyder det heliga evangeliet.
F:* Gud, tack för ditt heliga ord.
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6 PREDIKAN OCH TROSBEKÄNNELSEN
F: Predikopsalm
P: Predikan
F:* Den apostoliska trosbekännelsen, se s 24 
P: Meddelanden
F: Kollektpsalm 

7 VÄXELHÄLSNING OCH KYRKANS FÖRBÖN
P: Herren vare med eder.
F: 

P: Låt oss bedja.
 Kyrkans förbön (inslag med tyst bön; alternativa böner s 15)

 Om nattvard firas fortsätter gudstjänsten med beredelsepsalm och 
liturgi enligt s 13 och avslutas från punkt 8 nedan.

 Hör oss, när vi alla ber den bön som Jesus lärde oss:
F: Fader vår (se s 28)

8 LOVPRISNING OCH VÄLSIGNELSEN
P:  Låt oss tacka Herren.
F:* 

P:* Sändning. Herrens välsignelse
F:* 

F: Slutpsalm


