
DEN HELIGE ANDE 
– Pingstdagen



Välkomstord & klockringning

Inledningshälsning & inledningsbön från Psalm 104
(L)  Alla sätter sitt hopp till dig,

du skall ge dem föda i rätt tid.
Du ger dem, och de tar emot,
du öppnar din hand, och de äter sig mätta.

(A)  Det skall ske i de sista dagarna, säger Gud,
att jag utgjuter min ande över alla människor.

(L) Du döljer ditt ansikte, och de blir förskräckta,
du tar ifrån dem deras ande, och de dör
och blir åter till mull.

(A)  Det skall ske i de sista dagarna, säger Gud,
att jag utgjuter min ande över alla människor.

(L)  Du sänder din ande, då skapas liv.
Du gör jorden ny.
Må Herrens ära bestå för evigt,
må Herren glädja sig över sina verk.

(A)  Det skall ske i de sista dagarna, säger Gud,
att jag utgjuter min ande över alla människor.
Ära vare Fadern (+) och Sonen och den helige Ande
nu och alltid och i evigheters evighet.  
Amen. Halleluja.

Lovsång I: Saliga visshet
Vers 1 Saliga visshet, Jesus är min 

Himmelens glädje fyller mitt sinn 
Född av hans ande, ren i hans blod
får jag förtröstan, styrka och mod 

Ref. Han är min glädje, han är min sång 
honom jag prisar livsdagen lång 
Han är min glädje, han är min sång 
honom jag prisar livsdagen lång 

Vers 2 Allting jag uppgav, allting jag vann 
Strålande morgon för mig upprann 



Inom mig hör jag änglar ge bud 
tala om nåd och kärlek från Gud 

Vers 3 Saliga visshet, ljuvliga ro 
Nu jag hos Jesus vilar i tro 
väntar vad intet öga har sett 
väntar vad Herren själv har berett 

Syndabekännelsen 
(C) Låt oss komma tillsammans, be och bekänna:
(A)    Jag bekänner inför dig, 
 helige och rättfärdige Gud, 
 att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. 
 Jag har inte älskat dig över allting, 
 inte min nästa som mig själv.
 Genom min synd är jag skyldig
 till mer ont än jag själv förstår,
 och har del i världens bortvändhet från dig. 
 Därför ber jag om hjälp att se
 och bryta med mina synder. 

Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Amen.

Förlåtelsen 

Tackbön
(A)  Käre Fader i himlen, vi tackar dig för syndernas 
 förlåtelse, genom Jesus Kristus, vår Herre.
 Herre, förbarma dig över oss. 
 Kristus, förbarma dig över oss.

Herre, förbarma dig över oss.

Lovsång II: Vilket underbart namn
 Vid tidens början var Du ordet

Ett med Gud allsmäktig Far
Din ära dold i det Du skapat
Nu i Kristus uppenbar

 Vilket underbart Namn det är
Vilket underbart Namn det är



Min Jesus Kristus Konung är
Vilket underbart Namn det är
Inget är mera värt
Vilket underbart Namn det är
Det Namnet Jesus

 Du tog ner himlen hit till jorden
Jesus du kom nära oss
Min synd var stor
Din kärlek större
Vad kan skilja oss från Dig

Du övervann döden – Besegrade graven
Synden förlorat all sin makt
Himmelen ropar – ger Dig alla ära
Du är uppstånden – lever nu

Ingen är lik Dig – Det finns ingen annan
I evighet regerar Du
Dig tillhör riket – Dig tillhör äran
Ditt Namn är över alla Namn

Vilket mäktigt Namn det är
Vilket mäktigt Namn det är
Min Jesus Kristus Konung är
Vilket mäktigt Namn det är
Inget kan stå emot
Vilket mäktigt Namn det är
Det Namnet Jesus

Lovsång III: Du är helig
Du är helig, helig
ingen är som Du
Du är helig, helig 
ingen är som Du

Dig vill vi prisa för alltid  
Älska Dig mer och mer  
Här i Din närhet inför Din tron  
Fylld av det liv Du ger



Fridshälsning

Dagens samlingsbön & textläsning

Predikan

Trosbekännelsen 
(A) Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
 himmelens och jordens skapare.
 Vi tror ock på Jesus Kristus,
 hans enfödde Son, vår Herre,
 vilken är avlad av den Helige Ande,
 född av jungfrun Maria,
 pinad under Pontius Pilatus,
 korsfäst, död och begraven,
 nederstigen till dödsriket,
 på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
 uppstigen till himmelen,
 sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,

därifrån igenkommande till att döma  
levande och döda.

 Vi tror ock på den helige Ande,
 en helig, allmännelig kyrka,
 de heligas samfund, syndernas förlåtelse,

de dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. 

Kollekt  
Var med och ge i dagens kollekt med Swish: 123 369 91 70

Lovsång IV: Restore my soul
Vers 1  Restore my soul, revive my heart 

Renew my life in every part 
Reveal to me what sin remains 
Then lead me to the cross again 

Ref. At the cross I’ll find the way 
 To live the life Your hand has made 

So find me there, Lord, and help me stay 
In true surrender with You, my Savior 



Vers 2 Relight the fire that burned so strong 
Reminding me what you have done 
My one request is to be changed 
So lead me to the cross again 

Nattvarden
Lovsägelsen
(C)     Upplyft era hjärtan till Gud.
(A) Vi upplyfter våra hjärtan. 

(C) Låt oss tacka Gud, vår Herre.
(A) Han ensam är värd vårt lov.

Lovsång V: Helig, helig, helig
 Helig, helig, helig. Är Herren Sebaot. (x2)

 Hela Jorden är fylld av din härlighet. 
 Hela Jorden är fylld av din härlighet. 

 Hela Jorden är fylld av din härlighet. Ära vare Gud.

Nattvardsbön, instiftelsen & acklamationen
(C)     Detta är trons mysterium.
(A)    Din död förkunnar vi, Herre.
 Din uppståndelse bekänner vi,

 till dess du kommer åter i härlighet.

Åminnelsen & doxologin

Herrens bön
(A) 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 förlåter 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.



Brödbrytelsen
(C) Brödet, som vi bryter, 

ger oss delaktighet med Kristi kropp.
(A)     Så är vi, fastän många, en enda kropp.

Alla får vi del av ett och samma bröd. 

(C) Allt står färdigt – Herren är mitt ibland oss  
 och välkomnar oss att äta och dricka vid Hans bord.

 Se Guds lamm som tar bort världens synder. 

Lovsång VI: Guds rena lamm, oskyldig
Guds rena lamm, oskyldig
på korset för oss slaktad,
Alltid befunnen tålig,
fastän du var föraktad.

Vår synd på dig du tagit
och dödens makt nedslagit.
Giv oss din frid, o Jesus.

Utdelandet

Lovsång VII: Du vet allt
Du vet allt, du ser allt
Du vet att jag älskar dig, Jesus, älskar dig
Nära dig, vill jag vara, nu och för alltid följa dig

Följa dig, du är mitt ljus i natten
I dina gårdar vill jag alltid bo
Om min väg går genom eld och genom vatten
Hos dig allena har min själ sin ro

Lovsång VIII: O det dyra Jesu blod
O det dyra Jesu blod (x4) 

O den kärlek som du gav (x4) 

O det livet jag nu har (x4) 

O den framtid Du mig ger (x4) 

O det dyra Jesu blod (x4)



Tackbönen 
(C) Herren Jesus Kristus, 
 vilkens kropp och blod vi här har mottagit,

bevarar oss till evigt liv.
(A) Amen. 

Kyrkans förbön
(L)  Låt oss förenas i förbön för vår värld, 
 vår stad, Kristi kyrka och alla människor. 
 Herre, hör vår bön.  
(A) Och låt vårt rop komma inför dig.

Pålysningar

Välsignelsen 

Sändningssång: Gud, Du är allt
Gud, Du är allt 
Det är Du som öppnat vägen 
Jag får gå i Din frid och tjäna Dig med glädje

Här är jag, sänd mig 
Här är jag, sänd mig 
Här är jag, sänd mig


