
 

Avslutningsmässa 
Samling 
Klockringning 

Psalm 81 

1: Herre, samla oss nu alla 
kring ditt dyra nådesord. 
Likt ett vårregn låt det falla 
på vårt hjärtas torra jord. 
Värdes oss din Ande sända 
och din eld ibland oss tända, 
mätta ljuvligt de elända, 
Herre, vid ditt rika bord. 
Mätta ljuvligt de elända, 
Herre, vid ditt rika bord. 
 
2: Lär oss troget taga vara 
på det ord oss givet är. 
Led oss i ditt ljus, det klara, 
på den väg som till dig bär. 
Gör vårt hjärta för dig stilla, 
låt ej otron oss förvilla, 
Herre, låt oss ej förspilla 
nådestunden du beskär. 
Herre, låt oss ej förspilla 
nådestunden du beskär. 
 
3: Må vi akta på den tiden 
då du söker oss, o Gud. 
Snart är nådens dag förliden, 
och vi får ej flera bud. 
O, så hjälp oss nu att höra 
vad vår själ kan saliggöra, 
upplåt du vårt hjärtas öra 
och förnim vårt böneljud. 
Upplåt du vårt hjärtas öra 
och förnim vårt böneljud. 



 

 

Inledningsord 

Bön om förlåtelse 

F: Barmhärtige Gud, 
förlåt mig mina synder (som jag tyst bekänner ...). 
 

P: Möt oss med din nåd. 
 

F: I Jesu Kristi namn. 
 

 

Förlåtelseord 

Tackbön 

F: Tack, Gud, för att du möter oss med förlåtelse 
och ger oss kraft att leva. 
I Jesu namn. 
Amen. 
 

Dagens bön 

P/L: Kristus är mitt ibland oss. 

 

F: I hans namn vill vi be. 

 

Ordet 

Gammaltestamentlig läsning 

Epistelläsning 

 

Psalm 259 

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



 

* Evangelium 

Predikan 

Kyrkans förbön 

 
 

Måltiden 

Psalm 398 

1: Brödet är ett, brutet för alla, 
skörd av åkrarnas jord. 
Herren är en, given åt alla 
här vid nattvardens bord. 
Vi reser ett tecken, rättvisans tecken, 
måltid delad med alla. 
Vi smakar den framtid de fattiga hoppas, 
tid då murar skall falla. 
 
2: Kalken är en, delad av alla, 
vin till glädje och sång. 
Herren är en, frälsning för alla 
vanns på korset en gång. 
Vi reser ett tecken, rättvisans tecken, 
måltid delad med alla. 
Vi smakar den framtid de fattiga hoppas, 
tid då murar skall falla. 
 
3: Nu är vi ett, Herren är allas, 
öppnar ögon att se. 
Kyrkan är vi, lever i världen, 
hopp och glädje att ge. 
Vi reser ett tecken, rättvisans tecken, 
måltid delad med alla. 
Vi smakar den framtid de fattiga hoppas, 
tid då murar skall falla. 
 

 



 

Nattvardsbönen 

P: Lovad är du, Gud…  
… gör det till min åminnelse. 
 

F: Din död förkunnar vi, Herre, 
din uppståndelse bekänner vi 
till dess du kommer åter i härlighet. 
 

P: Gud… 
… Vi prisar och ärar dig nu och alltid. 
 

F: Amen. 

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. 
 

Brödsbrytelsen 

Fridshälsningen 



 

 

 

 

 

 

 

Sånger under nattvarden: 

 

Kom, nådebordet är dukat 
Med bröd och vin för vår skull 
Kom, ni som hungrar och törstar 
Här kan ni mätta er själ 



 

 
Välkommen, Herren dig bjuder 
Han ger ur sin märkta hand 
Ät av det bröd som är frälsning 
Drick av det blod som ger liv 

Ge mig en plats där jag kan växa, 
Bli det som jag är tänkt att bli. 
Gud låt mig alltid vara tydlig, 
och våga leva helt mitt liv. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1: I stunder av oro 
I stunder av ensamhet och nöd 
När jag famlar i mörkret 
När otryggheten går över mig 
Är du ankaret som håller mig kvar 
Den som hjälper mig att hitta ett jag 
 
Ref: Inför dig 
Kan jag släppa mina masker 
Inför dig 
Är jag den Du gjorde mig till 
Du ser mig som jag är 
Och får mig vilja leva som Du lär 
 
2: Du skapade mänskan 
Du visar en väg till sanningen 
Gjorde oss till din avbild 
Hos Dig kan jag alltid hitta hem 
Du är ankaret som håller mig kvar 
Den som hjälper med att hitta ett jag 
 
Ref: Inför dig 
Kan jag släppa mina masker 
Inför dig 
Är jag den Du gjorde mig till 
Du ser mig som jag är 



 

Och får mig vilja leva som Du lär 
 
Inför dig 
Kan jag släppa mina masker 
Inför dig 
Är jag den Du gjorde mig till 
Du ser mig som jag är 
Och får mig vilja leva som Du lär 

 

1: Jag är svag men ändå stark, 
arm och fattig ändå rik 
Jag var blind men nu jag ser, 
allt som Du gjort allt som Du ger 
 
Ref: Hosianna, Hosianna till Guds dyra offerlamm 
Hosianna, Hosianna Jesus dog och livet vann 
 
2: Ner i strömmen vill jag gå, 
för att liv och räddning få 
Renad i Guds nådaflod, 
pånyttfödd och heliggjord 
 
Ref: Hosianna, Hosianna till Guds dyra offerlamm 
Hosianna, Hosianna Jesus dog och livet vann 
 
3: Jag har nu en säker hamn 
i Guds öppna frälsarfamn 
Jublet stiger nu i mig, 
Jesus Du har gjort mig fri 
 
Ref: Hosianna, Hosianna till Guds dyra offerlamm 
Hosianna, Hosianna Jesus dog och livet vann 

 

 

 

 



 

 

Jag lägger mitt liv i dina händer 
Allt som jag gör, gör jag för dig 
Du ledde mig in i denna världen 
Här har du gjort en plats för mig 
 
Här får jag vara jag 
Nytt liv i varje andetag 
Överallt dit jag ska 
Där är du med mig varje dag 
 
Här får jag vara jag 
Nytt liv i varje andetag 
Överallt dit jag ska 
Där är du med mig varje dag 

 

 

Kommunionen 

Bön efter kommunionen 

Kristus, vi tackar dig för din outsägligt rika gåva. 
Du blev ett svar på vår bön, 
ett bröd för vår hunger. 
Hjälp oss nu att vara ditt svar till dem, 
som saknar vad vi äger i överflöd. 
Hjälp oss att höra det rop som du har hört, 
förstå den nöd som du har förstått, 
tjäna den mänsklighet som du har tjänat. 
Uppenbara för oss ditt bords hemlighet: 
ett enda bröd och 
en enda mänsklighet. 
Amen. 
 

 

 



 

Sändning 

* Psalm 703 

Min Jesus, min Herre. 
Gud, det finns ingen som du. 
Min lovsång jag ger 
Till Dig mer och mer, 
Förundrad av din kärleks djup. 
Du tröstar, Du skyddar, 
Styrker den vacklandes steg. 
Forma min dag mitt liv 
Och mitt jag. 
För alltid vill jag tillbe Dig. 
 
Ropa till Gud. Över hela vår jord 
Stiger en hyllning en hymn utan ord. 
Berg faller ner, havets vågor bryts 
När dom hör Herrens namn. 
Din kärlek och glädje nu fyller min själ. 
Min sång går till Honom som gjort allting väl. 
Inget kan mätas med 
löftet jag har i Dig. 
 

 

* Välsignelsen 

Sändningsord 


