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S:T JOHANNES EVANGELISK-LUTHERSKA FÖRSAMLING

Liturgiserie 2: Advent- och fAstetid
(* 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]

2 SYNDABEKÄNNELSE, KYRIE OCH AVLÖSNING
P: Uppmaning till syndabekännelse
F: O du allra mildaste, korsfäste Herre Jesus Kristus. Förbarma dig 

över mig, arma syndare, och se till mig i barmhärtighet, såsom du 
såg till Petrus, när han hade förnekat dig, och såsom du såg till syn-
derskan i fariséens hus och till rövaren på korset. Ge mig din heliga 
nåd, så att jag som Petrus begråter mina synder, som synderskan av 
hjärtat älskar dig och med rövaren evigt får se ditt heliga ansikte.

P: Avlösning
F: Tackvers (mel psb 60)
 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.
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3 VÄXELHÄLSNING OCH DAGENS BÖN
P: Herren vare med eder.
F:

P: Låt oss be.
 Dagens bön 

4 TEXTLÄSNING
P:* Första läsningen (Gamla testamentet eller psaltartext)
F:* Svarsvers (mel psb 378b, alternativa verser, se s 23)
 Gud, låt ditt ord oss lysa så att vi i mörker ej må gå, 

men genom denna jämmerdal får vandra till din himmels sal.
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.

5 PREDIKAN OCH TROSBEKÄNNELSEN
F: Predikopsalm
P: Predikan
F:* Den apostoliska trosbekännelsen (se s 24)
P: Meddelanden
F: Kollektpsalm

6 VÄXELHÄLSNING OCH LITANIAN
P: Herren vare med eder.
F:

P: Låt oss bedja: Herre, förbarma dig över oss. Kristus, förbarma dig 
över oss. Herre, förbarma dig över oss. 
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F:

P: Herre, Gud Fader i himlen, Herre, Guds Son, världens Frälsare, 
Herre Gud, Helige Ande, var oss nådig, skona oss, milde Herre 
Gud.

F:

P:  För alla synder, för all villfarelse, för allt ont,
F:

P:  För djävulens försåt och list, för hunger och farsoter, för krig och 
blodsdåd, för uppror och splittring, för frost och oväder, för eld och 
vattennöd, för en ond bråd död, för den eviga döden,

F: 

P: Genom din heliga födelse, genom din pina, kamp och blodssvett, 
genom ditt kors och din död, genom din uppståndelse och him-
melsfärd, i dödens stund och på yttersta domen,

F: 

P: Vi arma syndare ber dig ... i hela världen,
F:  

P: Att du ville ge alla jordens folk ... riksdag och regering,
F: 

P: Att du ville hjälpa alla ... förbarma dig över alla människor.
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F: 

	 (Agnus	Dei	utgår	om	nattvard	firas.)
P: O, Guds Lamm, som borttager världens synder,
F: 

P: O, Guds Lamm, som borttager världens synder,
F: 

P: O, Guds Lamm, som borttager världens synder,
F:

P: Herre, döm oss inte ... 

	 (Om	nattvard	firas	fortsätter	gudstjänsten	med	beredelsepsalm	och	
liturgi enligt s 13 och avslutas med punkt 7 nedan.)

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

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

P:* Sändning. Herrens välsignelse 
F: 

F: Slutpsalm


