
DEN HÖGSTES PROFET 
– Johannes Döparens dag



Välkomstord & klockringning

Inledningshälsning & inledningsbön från Psalm 96
(L)  Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,

sjung till Herrens ära, hela världen!
Sjung till Herrens ära, prisa hans namn,
ropa ut hans seger dag efter dag!
Förkunna hans ära bland folken,
bland alla människor hans under!

(A) Du skall gå före Herren
och bana väg för honom.

(L)  Ty stor är Herren, högt är han prisad,
värd att frukta mer än alla gudar.
Folkens alla gudar är avgudar,
men Herren har gjort himlen.
Han omges av prakt och glans,
av makt och härlighet i sitt tempel.
Ära Herren, alla folkslag,
ära Herrens majestät,
ära Herrens höga namn!

(A)  Du skall gå före Herren
och bana väg för honom.

(L)  Kom till hans förgårdar, kom med offer,
fall ner inför Herren i helig skrud!
Darra inför honom, hela jorden!
Förkunna bland folken: Herren är konung!
Världen står fast, den kan inte rubbas.
Han dömer folken med oväld.

(A)  Du skall gå före Herren
och bana väg för honom.

(L) Må himlen fröjdas och jorden jubla,
havet brusa och allt det rymmer,
marken och allt den bär må glädja sig.
Då skall alla träd i skogen jubla
inför Herren – se, han kommer,
se, han kommer för att råda över jorden,



råda rättvist över världen,
råda trofast över folken.

(A)  Du skall gå före Herren
och bana väg för honom.

Ära vare Fadern (+) och Sonen och den helige Ande
nu och alltid och i evigheters evighet. 
Amen. Halleluja.

Lovsång I: Ära till Gud
 Jesus, ingen är som Du 

Jesus, mitt ibland oss nu            
Jesus, vår uppståndne kung
Vi upphöjer Ditt namn, vi ger Dig ära

Vi sjunger ära, ära till Gud i evighet
Helig, Helig är Du Gud
Ära, ära till Gud i evighet
Vi upphöjer Ditt namn, vi ger Dig ära

Ära, ära vare Gud
Ära, ära till vår Gud
Helig, helig är vår Gud
Helig, helig är Du Gud

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: Jag vill ge Dig o Herre min lovsång
Vers 1   Jag vill ge dig o Herre min lovsång

Jag vill tacka med skönaste ord
för din kärlek och nåd som är gränslös
Jag vill tacka för allt gott Du gjort

Ref. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig
Där var ton skall en hyllning till dig bära
och i dagar av glädje och dagar av sorg
Vill jag leva var dag till din ära

Vers 2 Ingen annan är värld att besjungas  
endast Du, Herre äger min sång
och i himmelens gyllene salar
skall jag prisa dig evighet lång

Vers 3  Och om sången nån gång skulle tystna
eller störas av oro och strid
herre öppna på nytt mina ögon
så jag ser att hos dig är min frid

Lovsång III: Oändlig nåd
Vers 1 Oändlig nåd mig Herren gav

och än idag mig ger
Jag kommit hem, jag vilsen var
var blind, men nu jag ser

Vers 2 Guds nåd, jag skälvde inför den
men sedan gav den ro
och aldrig var den större än
den dag jag kom till tro

Ref. Min frälsare har dött för mig



Ur dödens bojor friköpt mig
Hans nåd är som en väldig flod
Evig kärlek, oändlig nåd

Vers 3 Jag kom ur tvivel, mörka djup
ur vanmakt och ur skam
Den nåd som bar mig intill nu
skall bära ända fram 

Ref. Min frälsare har dött för mig…

Vers 4 Guds löften ger vår längtan svar
som klippan är hans ord
Ej bättre sköld och skydd jag har
i himmel och på jord

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: Det går en väg mot framtiden
Vers 1 Det går en väg mot framtiden. 
 Det hörs en sång från himmelen.

Där går ett folk från nöd och strid, 
från lidande till evig frid.

Det går ett folk oändligt stort, 
in i Guds stad, genom dess port.
Dom fyller himlen med sin sång. 
Dom sjunger evigheten lång.

Ref. Vi sjunger ära till Ditt namn, 
 för frälsningen Du åt oss vann.
 Och hela himlen stämmer in, 

all makt och härlighet är Din.

Vers 2 Det står ett lamm i folkets mitt, 
i stora salen klädd i vitt.
Dess blod har tvättat skaran ren 
och gett dom del i frälsningen.
Och Kristus helar varje sår 
och stilla torkar varje tår.
Han mättar hunger, släcker törst, 
visar den kärlek som är störst.

Vers 3 Och alla änglar faller ner, 
förundras över vad dom ser.
Och skaran växer som tillber 
och sången stiger mer och mer.

Ref. Vi sjunger ära till Guds lamm 
för segern som Han åt oss vann
Och hela himlen sjunger ut, 
all makt och ära tillhör Gud.

 Det går en väg mot framtiden, 
det hörs en sång från himmelen 



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: Se Guds Lamm
Se Guds Lamm som tar bort världens synder
Se Guds Lamm, Se Guds Lamm, Se Guds Lamm

Utdelandet

Lovsång VII: 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)

Lovsång VIII: Jesus är i centrum
Vers 1 Jesus är i centrum utav allt 

Jesus är i centrum utav allt 
Ifrån början och tillslut 
Är det bara Du 
Det har alltid varit Jesus, Jesus 

Ref. Inget annat håller 
Ingenting betyder mer 
Jesus Du är centrum 
Allting utgår ifrån Dig, Jesus Dig

Vers 2  Jesus, kom var centrum i mitt liv 
Jesus, kom var centrum i mitt liv 
Ifrån början och tillslut 
Är det bara Du 
Det har alltid varit Jesus, Jesus

Stick Hjärtats bön upp till himlen 
Jesus, var mitt centrum 
Det handlar om Dig 
Ja, allt handlar om Dig 



Vers 3 Jesus, kom var centrum bland ditt folk 
Jesus, kom var centrum bland ditt folk 
Varje knä ska böja sig 
Varje tunga ska bekänna dig som Herre

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 


