
 

Inledningsgudstjänst 

Samling 

Klockringning 

Psalm 793 

1: I en kall och kylig värld 
fryser den som jämt står still, 
men ett folk på pilgrimsfärd 
hinner aldrig stelna till. 
 
Våra vägar har gått skilda 
där vi vandrat år från år, 
låt oss äntligen få bilda 
en gemenskap som består. 
 
Ref: 
Ett enat folk på väg. 
Ett enat folk med samma mål. 
Guds rike är på väg, 
och redan finns det mitt ibland oss. 
 
2: Hur än andra gått förut, 
kors och tvärs i vägens damm, 
plånas aldrig spåren ut 
av den som först gick vägen fram. 
 
Och vår väg är mycket smal 
men den är en soluppgång 
som går upp ur skuggans dal 
och ger mening åt vår sång. 
 
Ref:  
Ett enat folk på väg. 
Ett enat folk med samma mål. 
Guds rike är på väg, 
och redan finns det mitt ibland oss. 



 

Inledningsord 

Överlåtelsebön 

F: Du som ville mitt liv 
och har skapat mig efter din vilja, 
allt i mig känner du och omsluter med ömhet, 
det svaga likaväl som det starka, 
det sjuka likaväl som det friska. 
Därför överlämnar jag mig åt dig 
utan fruktan och förbehåll. 
Som ett lerkärl 
lämnar jag mig i dina händer. 
Fyll mig med ditt goda, 
så att jag blir till välsignelse. 
Jag prisar din vishet, 
du som tar till dig det svaga och skadade 
och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. 
Amen. 

Ordet 
Psalm 96 

1: Öppna mig för din kärlek. 
Världen behöver mig. 
Världen behöver din kärlek 
strömmande genom mig. 
 
2: Forma mig för ditt rike. 
Uppväck mig, ge mig liv. 
Tag mig nu in i din lydnad. 
Herre, förvandla mig. 
 
3: Nu till din tjänst, o Herre, 
ger jag min kropp och själ. 
Låt mig ur döden få uppstå. 
Kristus, du livet är. 
 



 

4: Omslut mig med din kärlek. 
Världen behöver mig. 
Världen behöver din kärlek 
strömmande genom mig. 

* Evangelium 

Predikan 

Vi läser Psaltaren 23 tillsammans: 
 
En psalm av David. 

Herren är min herde, ingenting skall fattas mig. 

Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft 

och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något 

ont, ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina 

fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till brädden. Din godhet 

och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag 

lever. 

 

* Trosbekännelsen (Psalm 766) 
1: Jag tror på en Gud 
som är helig och varm, 
som ger kampglöd och identitet. 
En helande Gud 
som gör trasigt till helt, 
som stärker till medvetenhet, 
som stärker till medvetenhet, 
som stärker till medvetenhet. 
 
2: Jag tror på en Gud 
som gråter med mig, 
när jag gråter så allting är gråt. 
En tröstande Gud 
som kan trösta likt den 
som väntar tills gråten gått åt, 
som väntar tills gråten gått åt, 



 

som väntar tills gråten gått åt. 
 
3: Jag tror på en Gud 
som bor inom mig 
och som bor i allt utanför. 
En skrattande Gud 
som vill skratta med mig, 
som lever med mig när jag dör, 
som lever med mig när jag dör, 
som lever med mig när jag dör. 
 

 

Kyrkans förbön 

Herrens bön 

Sändning 

* Välsignelsen 

Sändningsord 

Psalm 21 
1: Måne och sol 
Vatten och vind 
Och blommor och barn 
Skapade Gud 
Himmel och jord 
Allting är hans 
Herren vår Gud vill vi tacka 
Herre, vi tackar dig 
Herre, vi prisar dig 
Herre, vi sjunger ditt heliga namn! 
 
2: Jesus, Guds son 
Levde och dog 
För alla, för oss 
Lever idag 
Ja, han är här 



 

Ja, han är här 
Herren vår Gud vill vi tacka 
Herre, vi tackar dig 
Herre, vi prisar dig 
Herre, vi sjunger ditt heliga namn! 
 
3: Anden, vår tröst 
Levande, varm 
Och helig och stark 
Talar om Gud 
Stöder och bär 
Dag efter dag 
Herren vår Gud vill vi tacka 
Herre, vi tackar dig 
Herre, vi prisar dig 
Herre, vi sjunger ditt heliga namn! 
 

 


