Brödsbrytelsen
P Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp.
F Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett
och samma bröd.
Herrens frid efter prästens hälsning kan församlingen hälsa varandra:
Herrens frid eller Guds frid.
P Herrens frid vare med er.
* O Guds Lamm
O Guds Lamm, du som tar bort världens synd förbarma dig
O Guds Lamm, du som tar bort världens synd förbarma dig
O Guds Lamm, du som tar bort världens synd förbarma dig giv
oss din frid.
Kommunionen och Tackbön
Bibeln och Korset
Psalm 89
1. Se, jag vill bära ditt budskap, Herre, av hjärtat sjunga ditt lov och pris. Med
glädje vill jag ditt ord förkunna, som gör den svage vis. Gud, låt ditt ord i mitt liv
få råda, att andra där din kärlek kan se. Ja, låt ditt ord i mitt liv få råda då kan din
vilja ske.
2. Ty om ditt ord med mitt liv jag döljer, jag döljer livet som du oss ger, som
Jesus kom att oss uppenbara, då han till oss steg ner. Gud, låt ditt ord i mitt liv
få råda, att andra där din kärlek kan se. Ja, låt ditt ord i mitt liv få råda då kan din
vilja ske.
3. Gud, låt oss känna din Andes ledning, så att vi vet att din väg vi går. Låt elden
brinna i våra hjärtan till dess vi målet når. Gud, låt ditt ord i mitt liv få råda, att
andra där din kärlek kan se. Ja, låt ditt ord i mitt liv få råda då kan din vilja ske.

Välsignelsen
Sändningsord
P Låt oss gå i frid
F I vår Herres Jesu Kristi namn
Postludium och procession
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Klockringning
Ingångsmusik
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 i dag, 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.

Samlingsord
Konf+F Livets Gud, du hjälper oss att växa i tro och tillit. Vi
tackar dig för denna dag och för konfirmandtiden. Tack för
gemenskap och samtal om livet och tron. Låt oss med öppna
sinnen ta emot vad du vill ge oss. Kom till oss med din Helige
Ande och hjälp oss att leva i tro på dig. Genom Jesus Kristus,
vår Herre.
Amen.
Bibelläsning
K Så lyder det heliga evangeliet
F Lovad vare du Kristus
Dramat

Psalm 719
1. Kom nu, helig Ande, som en låga, som en vårvind. Kom nu, helig Ande, fyll
min hjärta med din kraft. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
2. Kom nu, helig Ande, gör mig vaksam, gör mig lyhörd. Kom nu, helig Ande,
fyll mitt hjärta med din kraft. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

Doppåminnelse och Trosbekännelsen
F 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.
Bön för konfirmanderna - Sändningsord - Förbön
Psalm 248
1.Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara, stjärnan ej på himlafästet,
fågeln ej i kända nästet.
2. Herren sina trogna vårdar uti Sions helga gårdar; över dem han sig förbarmar,
bär dem uppå fadersarmar.
3. Ingen nöd och ingen lycka skall utur hans hand dem rycka. Han, vår vän för
andra vänner, sina barns bekymmer känner.
4. Gläd dig då, du lilla skara: Jakobs Gud skall dig bevara. För hans vilja måste
alla fiender till jorden falla.
5. Vad han tar och vad han giver, samme Fader han dock bliver, och hans mål är
blott det ena: barnets sanna väl allena.

Bön om förlåtelse
F Jag bekänner inför dig helige Gud,
att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och
gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu
Kristi skull vad jag har brutit.
P Förlåtelseorden
F Käre Fader i himmelen vi tackar dig för syndernas förlåtelse,
genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Psalm 75
1. När vi delar det bröd som han oss ger, när vi delar det bröd som han oss ger,
då förnyas vårt liv av den kärlek som aldrig dör. O Jesus, du är hos oss.
2. När vi dricker det vin som han oss ger, när vi dricker det vin som han oss ger,
då förnyas vårt liv av den kärlek som aldrig dör. O Jesus, du är hos oss.
3. När vi lovsjunger dig och när vi ber, när vi lovsjunger dig och när vi ber, då
förnyas vårt liv av den kärlek som aldrig dör. O Jesus, du är hos oss.

Nattvardsbönen
P … trons mysterium
F Din död förkunnar vi, Herre, din uppståndelse bekänner vi
till dess du kommer åter i härlighet.
P … från evighet till evighet.
F Amen
Herrens bön
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.

