
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.  

Välsignelsen  
Psalm  
Sändningsord 

P  Låt oss gå i frid, 
F  i vår Herres Jesu Kristi namn! 
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Klockringning  
Inledningsord 

P  I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.  
Gud, förbarma dig i din nåd, stryk ut mina synder  
i din stora godhet. 

F  Gör mig fri från all min skuld och rena mig  
från min synd. 

P  Jag vet vad jag har brutit, min synd står alltid  
inför mig. 

F  Mot dig, bara mot dig, har jag syndat, jag har  
gjort det som är ont i dina ögon. 

P Vänd bort din blick från mina synder, stryk ut  
all min skuld. 

F  Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, ge mig ett  
nytt och stadigt sinne. 

P  Driv inte bort mig från din närhet och ta inte  
din heliga Ande ifrån mig. 

F  Låt mig åter glädjas över att du räddar, håll  
mig uppe och hjälp mig att villigt följa dig. 

Psalm  
Evangelieläsning del 1  
Musik 
Evangelieläsning del 2  
Musik 
Betraktelse  
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Trosbekännelsen 
P  Låt oss stämma in i kyrkans bekännelse  
F  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. 

Kyrkans förbön 
P  ...Herre, hör vår bön 
F  Låt vårt rop komma inför dig.  
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