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Inledande bön 
 

I: Herre, öppna min mun till ditt lov, 
II: Så vill jag förkunna din ära 
I: Ge mig ett uppmärksamt öra 
II: Så att jag lyssnar efter din röst 
 
A: Från evighet till evighet är du, Gud. Vi 
lämnar det som ligger bakom oss och sträcker 
oss i förtröstan mot framtiden. Vi ber om fred 
på jorden, fred med varandra och med hela 
din skapelse. Tack att du, Herre, är en 
barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och 
rik på kärlek och trofasthet. 

 
A: Ära vare Fadern och Sonen och den helige 
Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. 
Amen. Halleluja. 
 

 

Växelbön 
 

A: Han har segrat, lejonet av Juda stam, skottet från Davids rot 
 

I: Jag ser upp emot bergen: 
varifrån skall jag få hjälp? 

II: Hjälpen kommer från Herren, 
som har gjort himmel och jord. 



I: Han låter inte din fot slinta, 
han vakar ständigt över dina steg. 

II: Han sover aldrig, han vakar ständigt, 
han som beskyddar Israel. 

I: Herren bevarar dig, i hans skugga  
får du vandra, han går vid din sida. 

II: Solen skall inte skada dig om dagen, 
inte månen om natten. 

I: Herren bevarar dig från allt ont, 
från allt som hotar ditt liv. 
II: Herren skall bevara dig 

i livets alla skiften, nu och för evigt. 
A: Han har segrat, lejonet av Juda stam, skottet från Davids rot 

 
 

 

 
Läsning ur Nya testamentet 

1 Pet 3:8-17 
 

Responsorium 
 

I: Må han ge er en vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får kunskap om honom. 
II: Må han ge er en vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får kunskap om honom. 



I: Må han ge ert inre öga ljus, 
II: så att ni får kunskap om honom 
I: Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande 
A: Må han ge er en vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får kunskap om honom. 
 

Evangelium 
Luk 17:20-21 

En stunds tystnad 
Försök att ta en längre tid i tystnad och lyssnande 

 
 

 

Förbön 
 

I: Jesus Kristus är mitt ibland oss 

A: I hans namn vill vi be 

I: Allsmäktige Gud, du är närvarande i hela universum och i den minsta av dina skapade 
varelser. Du omfattar allt som finns med ömhet. Utgjut över oss din kärleks kraft, så att vi 
vårdar livet och skönheten. Kom med din helande kraft i vårt liv, så att vi skyddar jorden och 
inte plundrar den, så att vi utsår skönhet, inte förorening och förstörelse. Lär oss inse värdet i 
varje ting och fyll oss med häpnad och vördnad, så att vi förstår att vi är djupt förbundna med 
varje skapat ting  

A: Herre hör vår bön 

Vi tackar dig nu får året som varit och ber för det som kommer med våra egna ord, högt eller 
tyst i våra hjärtan. Vi innesluter vår värld med allt den rymmer, mänskligheten bestående av 
de som mår väl och de som lider, de som har mött dig Jesus, och de som inte har det, för 
världsledare och arbetslösa. Vi får tacka och be för vår församling, för vår kommun och vårt 
land. Vi får be för våra bröder och systrar i andra församlingar, om enhet mellan kyror. Vi 
ber särskilt för Svenska kyrkan i Järfälla, S:t Jakobs ortodoxa församling, Aspnäskyrkan och 



Heliga Trefaldighets katolska församling.  Vi får be för vår egen vandring med Jesus, vårt 
lärjungaskap. Vi får lägga fram det som vi kämpar med och gläds över inför vår Skapare. Vi 
innesluter också de som står oss nära och de som ingen annan ber för i vår förbön. Ta en 
stund för detta nu.  

 

Vår Fader 
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. 

 

Välsignelsen 
Herren välsigne oss och bevare oss. 

Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig 
Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. 

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. 
Amen. 

 
 
 

 


