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Samlingsmusik

Johann Sebastian Bach (1685–1750)

Fanfar

Psalm 198
Text: N. F. S. Grundtvig 1846, J. A. Eklund 1909
Musik: N. Söderblom 1916

Likt vårdagssol i morgonglöd
gick Jesus fram ur natt och död
till liv förutan like.
Därför, så länge världen står,
det efter vinter kommer vår
också i andens rike.
Som fåglars kör i lund och mark
besjunger våren, blid och stark,
och livets alla under,
vi må besjunga med varann
hans liv, som döden övervann
i påskens morgonstunder.
Snart alla ängar stå i skrud,
och skogen kläder sig som brud,
när livets krafter blomma.
Så komme vår i Jesu namn
i folkens liv, i kyrkans famn,
till alla själars fromma.

Inledning

Syndabekännelse och bön om förlåtelse
F:
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.

Förlåtelsen

Tackbön
F:
Gud, vår Fader, tack för att vägen till dig
alltid är öppen genom Jesus Kristus.
Hjälp oss att leva i din förlåtelse.
Stärk vår tro, öka vårt hopp
och uppliva vår kärlek. Amen.

Introitus
Guds Frid

text och musik Prinsessan Eugénie (1830-1889)

Herre, förbarma dig – Kyrie
P:
Helige Herre Gud, helige starke Gud,
helige barmhärtige Frälsare, du evige Gud,
förbarma dig över oss.
F:
Herre, förbarma dig över oss.
Kriste, förbarma dig över oss.
Herre, förbarma dig över oss.

Lovsången – Gloria och Laudamus
P:
Ära åt Gud i höjden och frid på jorden
bland människor som han älskar.
* F:
Vi prisar dig, vi tillber dig,
vi tackar dig för dina verk.
Herre Gud, evige konung, vår himmelske Fader.
Herre, Guds son, vår broder, Jesus Kristus.
Helige Ande, livets källa, vår hjälp och tröst. Amen.

Dagens bön
P:
Herren vare med er.
F:
Med dig vare ock Herren.
P:
Låt oss bedja.

Läsning ur profeten Sakarjas bok, 14:6–9

Körsång
Den dagen
(Till H.K.H Prins Carl Philip och
Fröken Sofia Hellqvist, uruppförande)

Fredrik Sixten ( f. 1962)

Läsning ur Romarbrevet, 8:16–18

Psalm 368
Text: A. Frostensson 1969 efter E. Hatch 1878
Musik: Engelsk omkr. 1770

Blås på mig, skaparvind,
eviga andedräkt,
så att till kropp och själ jag blir
renad och hel och läkt.
Gud sänder Anden ut.
Jorden förnyas då.
Låt också genom mig idag,
Herre, din livsström gå.
Stridiga viljor bryts,
söndrar och river ner.
Rakt genom allting, ont och gott,
Gud, låt din vilja ske.
Blås på mig, skaparvind,
eviga andedräkt.
Död finns ej då. Ur stoft till liv
skall jag av dig bli väckt.

* Läsning ur Johannesevangeliet, 15:26–16:4

* 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,
Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Körsång
Domine in Virtute tua laetabitur Rex
Herre, Konungen gläds åt din styrka

Christian Geist (1640–1711)

Predikan

Preludio ur Partita No 3 i E dur
Violinsolo

Johann Sebastian Bach

Lysning till äktenskap
H.K.H. Prins Carl Philip och Fröken Sofia Hellqvist

Psalm 751 (under vilken kollekt tas upp)
Text: J. A. Josephson 1861
Musik: efter W. A. Mozart (1756-91)

O, vad världen nu är skön,
klädd i sommardräkten.
Känn i skog, på äng, på sjön
milda friska fläkten,
ljuva dofter, fågelsång.
Mänska, höj ock du din sång!
Jorden smyckad som en brud,
högt lovsjunger Herren.
Jubla, lund i vårlig skrud,
ängder när och fjärran.
Allt hans Ande skapat nytt,
vinterns tunga välde flytt.
Skulle ej min själ, min mun
honom offer bringa,
helig sång av hjärtats grund
till Guds ära klinga?
Är vår jord så rik på fröjd,
o, hur blir då himlens höjd!

Bön för lysningsparet

Kyrkans förbön

Herrens bön
Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde Ditt namn, tillkomme Ditt rike.
Ske Din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag,
och förlåt oss våra skulder
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är Ditt och makten och härligheten i evighet.
Amen.

* Lovprisningen
P:
Låt oss tacka och lova Herren.
F:
Herren vare tack och lov.
Halleluja, halleluja, halleluja.

* Välsignelsen
F:
Amen, amen, amen.

Psalm 162: 1–3
Text: N. Beskow 1919
Musik: Svensk folkvisa 1693

Som sol om våren stiger
i makt mot himlens höjd
och all naturen viger
till livets nya fröjd,
i själens riken Anden
går fram med vårens bud:
nu brister alla banden,
nu skapar livets Gud.
Som elden guldet renar,
så Andens helga glöd
med själen sig förenar.
Vår synd blir glömd och död.
O salighet och fruktan
när Anden kommer när.
O nåderika tuktan,
o eld, som allt förtär.
Vad intet öga spanar,
vad intet öra hör,
vad ingen tanke anar
när Anden hjärtat rör,
ur djupen uppenbaras,
från höjden stiger ner:
Guds hemlighet förklaras
och tvivel är ej mer.

Körsång
Postludium
Veni sancte Spiritus
Kom helige Ande

Aemilian Rosengart (1757–1810)
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