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Inledningsord 
 
Psalm 778 - I min Gud 
 Vi sjunger tillsammans  
 

I min Gud har jag funnit styrka, 
i min Herre har jag allt. 
Han har öppnat för mig en väg 
och bytt min ängslan i jubelsång 
och bytt min ängslan i jubelsång 

 
Överlåtelsebön 
 Vi läser tillsammans 
  
 Du som ville mitt liv 

och har skapat mig efter din vilja, 
allt i mig känner du och omsluter med ömhet, 
det svaga likaväl som det starka, 
det sjuka likaväl som det friska. 
Därför överlämnar jag mig åt dig 
 

utan fruktan och förbehåll. 
Som ett lerkärl 
lämnar jag mig i dina händer. 
Fyll mig med ditt goda, 
så att jag blir till välsignelse. 
Jag prisar din vishet, 
du som tar till dig det svaga och skadade 
och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. 
Amen 

 
Bibeltext 
Betraktelse 
Bön med ljuständning 

Om ni har ljus där ni sitter får ni gärna också tända tre 
stycken ljus tillsammans med oss. 

 
Psalm 762 – Du är en bön  

Vi sjunger tillsammans  
 

Bli stilla låt tystnaden föra dig nära 
Närvaron finns där en kraft som vill bära 



	
Ja öppna det rum som står låst djupt inom dig 
Barnet som bor där och stumt skriker hör mig 
 
Du är en bön 
Gud är din bön 
 
Låt oron få sjunka som stenar mot botten 
Hela ditt liv är ett samtal med honom 
Som bär universum och bor i ditt hjärta 
Han delar ditt liv både glädjen och smärtan 
 
Du är en bön 
Gud är din bön 
 
Bli stilla låt tystnaden föra dig nära 
Närvaron finns där en kraft som vill bära 
Ja våga den tillit som bor djupt inom dig 
Lyssna till rösten som kallar dig följ mig 
 
Du är en bön 
Jag är din bön 
Du är en bön 
Jag är din bön 

 

Herrens bön 
 Vi läser tillsammans 
 

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. 

 
Välsignelsen 
 Vi läser tillsammans 

Herren välsigne oss och bevare oss. 
Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare er nådig. 
Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. 
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. 


