
FÖRLORAD & ÅTERFUNNEN 
– Tredje söndagen efter trefaldighet



Välkomstord & klockringning

Inledningshälsning & inledningsbön från Psalm 119
(L)  Låt min bön nå fram till dig,

rädda mig, som du har lovat.
Över mina läppar skall lovsång flöda,
ty du lär mig dina stadgar.
Min mun skall besjunga ditt ord,
ty alla dina bud är rättfärdiga.

(A)  Min son var död och lever igen,
han var förlorad och är återfunnen.

(L)  Låt din hand bli mig till hjälp,
ty jag har valt dina befallningar.
Jag längtar efter din räddning, Herre,
din lag är min lust.

(A)  Min son var död och lever igen,
han var förlorad och är återfunnen.

(L)  Låt mig leva för att prisa dig,
låt dina lagar vara min hjälp.
Jag har gått vilse som ett bortsprunget får.
Sök rätt på din tjänare,
ty jag har inte glömt dina bud.

(A) Min son var död och lever igen,
han var förlorad och är återfunnen.

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

Lovsång I: O prisa högt
Vers 1  Till Golgata min tanke går 

Där Jesus led och för mig dog 
Jag ser hans händer ser hans sår 
Min frälsare där på ett kors 

Vers 2  Han bundna kropp i tårar dränkt 
De Honom la i Josefs grav 
Förseglad med en väldig sten 
Messias lagd i ensamhet 



Ref. O prisa högt Herrens namn vår Gud 
O prisa Gud i evighet 
Med ändlös sång vill vi ära dig 
Vår Herre och vår Gud 

Vers 3  På tredje da’n i gryningen 
Himmelens son uppstod igen 
Du död var har du nu din udd 
Hör änglar ropa Krist vår Kung 

Ref. O prisa högt Herrens namn vår Gud…

Vers 4  Han kommer åter klädd i vitt 
För solens strålar natten flytt 
Tillsammans med de heliga 
Jag Jesu ansikte skall se 

Ref. O prisa högt Herrens namn vår 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: My Jesus, I love Thee
My Jesus, I love Thee, I know Thou art mine
For Thee all the follies of sin I resign
My Gracious Redeemer, my Savior art Thou
If ever I love Thee, my Jesus, ’tis now

I love Thee because Thou hast first loved me
And purchased my pardon on Calvary’s Tree
I love Thee for wearing the thorns on Thy brow
If ever I love Thee, my Jesus, ’tis now

In mansions of glory and endless delight
I’ll ever adore Thee in Heaven so bright
I’ll sing with the glittering crown on my brow
If ever I love Thee, my Jesus, ’tis now

Lovsång III: Ty så älskar Gud
Ref. Ty så älskar Gud vår värld 

att Han gav sin ende Son 
Så att den som tror inte ska förgås, 
utan leva i evighet 

Vers 1  Jag håller fast vid Hans kors 
Jag håller fast vid Gud mitt hopp 
Han är den som räddat mig 
Han är den som frikänt mig 

Vers 2  Jag väntar här på Herrens ord 
Jag väntar här på Herrens som 
Med sin nåd har gett mig liv 
Med sin nåd har köpt mig fri 

Stick  Åh det dyra blod som har satt mig fri 
Ger all ära åt Jesu namn 
Allt jag lägger ner och till Kristus ger 
I Jesus är jag frälst 

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: Ett djupare verk i mig
Vers 1 Ett djupare verk i mig

Låt din ande få fylla mig
Låt mina ögon få skåda dig
Gör ett djupare verk

Vers 2 Ett djupare verk i mig
Min själ törstar efter mer av dig
Låt mitt liv få behaga dig
Gör ett djupare verk

Br.  Bryt upp den hårda jorden, i själens dolda rum
Så jag kan höra orden från din mun
Bryt upp den hårda jorden, i själens dolda rum
Så mitt hjärta blir ett tempel för en kung



Ref.  Djup ropar till djup
I dånet av dina vattenfall 
Djup ropar till djup
I dånet av dina vattenfall 
Djup ropar till djup
I dånet av dina vattenfwall 

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: Heligt är Guds lamm
Heligt är Guds lamm
Heligt är Guds lamm
Heligt är Guds offerlamm
Heligt är Guds lamm

Värdigt är Guds lamm
Värdigt är Guds lamm
Värdigt är Guds offerlamm
Värdigt är Guds lamm

Jesus är Guds lamm
Jesus är Guds lamm
Jesus är Guds offerlamm
Jesus är Guds lamm

Jesus du är Kung
Jesus du är Kung
Jesus du är kungars Kung
Jesus du är Kung

Vi upphöjer dig
Vi upphöjer dig
Herre vi upphöjer dig
Vi upphöjer dig



Lovsång VIII: Var mig nådig Gud
Var mig nådig Gud
Var mig nådig Gud
Tvätta mig ren, 
gör mitt hjärta mjukt
Var mig nådig Gud

Skapa i mig Herre
ett hjärta som är rent
För jag vill komma nära
och se din härlighet

Som hjorten  efter vatten
jag törstar efter dig
Låt din ande nu, flöda över mig
Gud var mig nådig

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 


