
 

 
 
 
 
 
 
 

Guds  
mäktiga  
verk 

   

 

 

   

JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 
| 21 mars 2021   



 

Inledningsbön från Psalm 147 
(L)  Tacka Herren med sång, 

lovsjung vår Gud till lyra, 
han som täcker himlen med moln, 
som skänker regn åt jorden 
och låter gräset gro på bergen, 
han som ger föda åt djuren, 
åt korpens skrikande ungar. 

 
(A)  Den unga kvinnan är havande och skall föda en son, 

och hon skall ge honom namnet Immanuel, ’Gud med oss’. 
 
(L)  Han gläder sig inte åt stridshästars kraft 

och soldaternas snabba steg. 
Nej, Herren älskar de gudfruktiga, 
dem som hoppas på hans nåd. 
Lova Herren, Jerusalem, 
Sion, prisa din Gud. 

 
(A) Den unga kvinnan är havande och skall föda en son, 

och hon skall ge honom namnet Immanuel, ’Gud med oss’. 
 
(L)  Han gör bommarna för dina portar starka 

och välsignar ditt folk där inne. 
Han ger fred och välgång åt ditt land 
och mättar dig med finaste vete. 
Han sänder sitt bud till jorden, 
snabbt löper hans ord. 

 
(A)  Den unga kvinnan är havande och skall föda en son, 

och hon skall ge honom namnet Immanuel, ’Gud med oss’. 
Ära vare Fadern (+) och Sonen och den helige Ande 
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. 
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Lovsång I: Helig, helig, helig 
Vers 1 Helig, helig, helig 

Herre Gud allsmäktig 
När den nya dagen gryr, vår lovsång till dig går 
 
Helig, helig, helig 
nådefull och mäktig 
dig vi tillbedja, Gud och Fader vår 

 
Vers 2 Helig, helig, helig 

Sjunga helgon alla 
Sänka sina gyllne kronor för din härlighet 
Ner för dig keruber och serafer falla 
Du var och är och bli i evighet 

 
Vers 3 Helig, helig, helig 

Herre Gud allsmäktig 
Över himlar jord och hav ditt herravälde når 
Helig, helig, helig 
Nådefull och mäktig 
Dig vi tillbedja Gud och Fader vår 

 
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  
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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: Jesus, tack för Golgata kors 
Vers  Jesus tack för Golgata kors 

tack för blodet som rann till befrielse för oss 
Vi böjer oss inför dig och tillber Jesus 
tack för Golgata kors 

 
Ref. Tack för frälsningen, tack för livet som du gav, 

tack för blodets kraft som helar än idag 
Jesus tack för blodet som renar oss 
tack för segern på Golgata kors 
 

Lovsång III: Rena mig 
Rena mig med elden från din Ande. 
Rena mig och gör mig mer lik dig. 
Låt mig dö från allt som är mitt eget i mitt liv 
Använd mig Gud, som du vill! 
 

Fridshälsning 
 
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, 
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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 & lovsång IV: Kom, nådebordet är dukat 
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 er bjuder  
Han ger ur sin märkta hand 
Ät av det bröd som är frälsning 
drick av det blod som ger liv 
 

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. 
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Nattvardsbön, instiftelsen och 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  
Guds Lamm, Se Guds Lamm, Se Guds Lamm  
Se Guds Lamm som tar bort världens synder  
Se Guds Lamm, Se Guds Lamm, Se Guds Lamm  
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Utdelandet 
 
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  
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