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Deo dicamus gratias – Herre, vår Gud, vi tackar dig
G A Homilius (1714–1785)

Sv. ps. 210
Text: J L Runeberg 1857; Musik: O Lindberg 1917

Jag lyfter ögat mot himmelen
och knäpper hop mina händer.
Du käre Gud som är barnens vän,
till dig min tanke jag vänder.
Jag är så glad att få tacka dig,
och gärna vill jag det göra.
Jag vet det visst att du ser på mig,
och vad jag ber vill du höra.
Tack för allt gott du mig ständigt ger
att känna, älska och äga.
Tack, gode Fader, för mycket mer
än jag kan tänka och säga.
Så skydda mig med din starka hand,
du Fader god utan like,
och låt mig växa för livets land,
som är ditt himmelska rike.

Läsning ur Psaltaren
(36: 6–10)

”Den dagen”
(uruppfördes vid Prinsparets lysning 2015)
Text: Sakarja 14:6–9; Musik: Fredrik Sixten (f 1962)

Läsning ur Psaltaren
(139: vv. 1–5, 13–17)

Tacksägelsebön

Sv. ps. 1, 1–5
Text: Te Deum 400-talet, I Franz 1771, O Hartman 1980;
Musik: Tysk-österrikisk, Sagan 1772/Wien 1774

* Gud, vår Gud, vi lovar dig,
vi bekänner dig, o Herre,
dig som är till evig tid,
tillber ändlighetens släkten.
Hela jorden, hav och land,
ärar, Fader vår, ditt namn.
* Kerubim och serafim,
änglar, makter sjunger evigt,
ropar utan rast till dig:
Helig är du, helig, helig,
himlar, jord och allt som är
lovar, Gud, ditt majestät.
* Skyn av vittnen lovar dig:
trons profeter och apostlar,
himlaskaran klädd i vitt
ur bedrövelsen förlossad.
Dig bekänner fröjdefullt
kyrkan hela jorden runt.

* Dig, vår Fader, stor i nåd,
ofattbar i makt och ära,
och din sanne, ende Son,
tillbedd intill jordens ändar,
och din Ande, Hjälparen
sänd till oss från himmelen.
* Jesus, Kristus, ärans kung,
evigt född av Faderns vilja –
att försona all vår skuld
blev du mänska, född av kvinna,
skydde ej det moderliv
jungfrun gav till borg åt dig.

Herrens bön

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

* Välsignelsen
F: Amen, amen, amen.

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

Likt vårdagssol i morgonglöd
gick Jesus fram ur natt och död
till liv för utan 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 kommer vår i Jesu namn
i folkens liv, i kyrkans famn,
till alla själars fromma.
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