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	 	 	 		————   SAMLING   ————	

 * PÅSKLJUSETS TÄNDANDE UTANFÖR KYRKAN 

 P I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. 

  Herren vare med er. 

Alla Med dig vare ock Herren. 

 P Vi har samlats … Låt oss be … 

Alla Amen. 

  (Efter bönen går alla i procession in i kyrkan.) 

 

 * PROCESSION IN I KYRKAN 

 P Kristi ljus. 

Alla Gud, vi tackar dig. 

  (Acklamationen upprepas tre gånger.) 

 

 * LOVSÅNG VID PÅSKLJUSET  DANIEL BRAW 

 D O jubla nu, alla himmelens änglar … 

  … fyllas av de trognas glädje och jubel. 

 P Upplyft era hjärtan till Gud. 

Alla Vi lyfter dem till Herren. 

 P Låt oss tacka Herren, vår Gud. 

Alla Han ensam är värd vårt lov. 
 D Ja, sannerligen han ensam är värd vårt lov … 

  … lever och regerar i evighet. 

Alla Amen, amen, amen. 

 	



	 	 	 	 ————			GUDS	ORD			————	

 P Vi har börjat vår påskvaka med att lovsjunga … 

  … fullborda det till Jesu Kristi dag. 

 

  FÖRSTA LÄSNINGEN (1 MOS 1:1-2:2) 

 L Så lyder Herrens Ord. 

Alla Gud, vi tackar dig. 

 

  PSALTARPSALM: ”HERRE VÅR HERRE” 852 

 

  ANDRA LÄSNINGEN (1 MOS 22:1-18) 

 L Så lyder Herrens Ord. 

Alla Gud, vi tackar dig. 

 

  TREDJE LÄSNINGEN (2 MOS 14:19-15:1A) 

 L Så lyder Herrens Ord. 

Alla Gud, vi tackar dig. 

 

  PSALTARPSALM: ”MIN HJÄLP KOMMER FRÅN HERREN” 669 

 

  FJÄRDE LÄSNINGEN (JES 54:5B-14) 

 L Så lyder Herrens Ord. 

Alla Gud, vi tackar dig. 

 

   



 

FEMTE LÄSNINGEN (JES 55:1-11) 

 L Så lyder Herrens Ord. 

Alla Gud, vi tackar dig. 

 

  PSALTARPSALM: ”HOS DIG ÄR LIVETS KÄLLA” 

 

  SJÄTTE LÄSNINGEN (HES 36:24-28) 

 L Så lyder Herrens Ord. 

Alla Gud, vi tackar dig. 
 

  SJUNDE LÄSNINGEN (HES 37:1-14) 

 L Så lyder Herrens Ord. 

Alla Gud, vi tackar dig. 
 

  PSALTARPSALM: ”SOM HJORTEN LÄNGTAR”  

 

 * LOVSÅNG 

 P Ära åt Gud i höjden … 
Alla Sv Ps 697:9 (Orgel tutti + manskör) 
 

  KLOCKRINGNING 

  (Under lovsången och klockringningen tänds alla ljusen i kyrkan.) 

 

  PÅSKNATTENS BÖN 

 



  NYTESTAMENTLIG LÄSNING (ROM 6:3-11) 

 L Så lyder Herrens Ord. 
Alla Gud, vi tackar dig. 
 

  HALLELUJAOMKVÄDE 

 
 * EVANGELIELÄSNING (MATT 28:1-8) 
 P Upplyft era hjärtan till Gud och hör det heliga evangeliet. 
 P Så lyder det heliga evangeliet. 
Alla Lovad vare du, Kristus. 
 
 
  PREDIKAN 
 P Kristus är uppstånden! 
Alla Ja, han är sannerligen uppstånden! 
 
 
 
 

	 	 	 ————			DOPBEKRÄFTELSE			————	
 
 

  DOPPSALM: 386 (1-2) 
  
  VÄLSIGNELSE AV VATTNET 
 P Genom påskens mysterium …  
  … Genom Jesus Kristus, vår Herre. 
Alla Amen. 
  



BEKRÄFTELSE AV DOPET 
 P Låt oss nu bekräfta vårt dop och vår tro. Vänder ni er bort 

från synden och avsäger ni er djävulen för att leva i Guds 
barns frihet? 

Alla Ja. 

 P Tror ni på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jorden  
skapare? 

Alla Ja. 

 P Tror ni på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, 
som avlades av den helige Ande och föddes av jungfrun 
Maria, korsfästes, dog och blev begraven, som uppstod från 
de döda, och nu sitter på allsmäktig Faders högra sida, 

Alla Ja. 

 P Tror ni på den helige Ande, 
  en helig, allmännelig Kyrka, de heligas samfund, 
  syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse  
  och ett evigt liv. 
Alla Ja. 
 P Detta är den tro som ni är döpta till. 
  Vill ni med Guds hjälp leva i denna tro 
  och visa den i kärlek till Gud  
  och era medmänniskor? 
Alla Ja. 

 P Må Gud […] i alla släktled, i evigheters evigheter. 
Alla Amen. 

(Prästen bestänker församlingen med det välsignade vattnet.  
Vi sjunger under tiden ”Rena mig”.) 

 



   
  PSALM: 461 
  (De som skall hjälpa till vid altarets och kyrkans klädande går ut i 

sakristian, hämtar sina saker och ställer upp utanför kyrkan.) 
 
 
  ALTARETS OCH KYRKANS KLÄDANDE 
  (Diakonen läser tydningsorden medan de liturgiska sakerna bärs in.) 
 
   
  PSALM: 146 

	
————			MÅLTIDEN			————	

	
 * LOVSÄGELSEN  
   

 P Upplyft era hjärtan till Gud. 
Alla Vi upplyfter våra hjärtan. 
 P Låt oss tacka Gud, vår Herre.   
Alla Allena han är värd vårt tack och lov 
 
 * HELIG (PÅSKSERIENS GREG.) 

 
  NATTVARDSBÖNEN MED INSTIFTELSEORDEN 
 
          TRONS MYSTERIUM 

 P Därför firar vi detta trons mysterium. 
Alla Din död förkunnar vi, Herre, 
  din uppståndelse bekänner vi  
  till dess du kommer åter i härlighet. 



  HERRENS BÖN  
Alla 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 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. 

 

  BRÖDSBRYTELSE OCH FRIDSHÄLSNING 
 
 P Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. 
Alla Så är vi, fastän många, en enda kropp, 
  ty alla får vi del av ett och samma bröd. 
 
 * O GUDS LAMM (PÅSKSERIENS GREG.) 
 

  KOMMUNION 
   
  
   
   
 
 
 
TACKBÖN 

1   Oändlig nåd – Min frälsare 

2   Högst av allt (above all) 

3   Alfa och Omega (ev. a cappella) 

4  Lord I lift your name on high 



 

————			SÄNDNING			————	
 

 * PSALM 154 (PÅLYS VÄXELSÅNG) 
 

 
 * VÄLSIGNELSEN 
 P Herren välsigne er ... 
Alla Amen. 
 
 
 * SÄNDNINGSORD 
 
 P Kristus är uppstånden. Halleluja! 
Alla Ja, han är sannerligen uppstånden. Halleluja! 
 P Låt oss gå i frid. 
Alla I vår Herrens Jesu Kristi namn. 

  

 
 
 
 
 
 
  
 


