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Salomos vishet 7:15 – 22

Må nu Gud hjälpa mig att klä min insikt i ord
och göra mina tankar värdiga hans gåvor.
Ty han är vägvisaren till visheten,
och det är han som leder de visa rätt.
Av honom beror både vi själva och våra ord,
all tankeförmåga och all yrkesskicklighet.
Det är han som har gett mig osviklig kunskap om tingen:
jag känner världens byggnad och elementens verkningar,
tidsåldrarnas början och slut och förlopp,
solhöjdens växlingar och årstidernas skiften,
årens kretslopp och himlakropparnas ställningar,
djurens levnadssätt och vilddjurens lynnen,
andarnas våldsamma krafter och människornas tankar,
växternas arter och rötternas hemliga krafter —
allt lärde jag känna, det dolda och det synliga,
ty jag fick undervisning av visheten,
hon som med sin konst har format allt.



* o guds lamm 

kommunionen
bön efter kommunionen

F  Tack Gud för att vi har fått smaka på ditt ord
och att du överraskar oss med liv.
Jordens gåvor är nu del av våra kroppar,
tack för nådens mötesplatser i bröd och vin.

sändning
* psalm
* välsignelsen
* sändning

P: Gud skapar världen
F: och vill att vi ska leva.
P: Gud älskar världen
F: och fyller oss med kärlek.
P: Gud förnyar världen
F: och ger oss en framtid och ett hopp.

samling
psalm

P/L I Guds, den treeniges namn.

inledningsord
P/L Fjällens och det öppna landskapets Gud,
 skogarnas och den rika mångfaldens Gud,
 städernas och det pulserande livets Gud,
 i din närhet vill vi leva,
 i ditt namn vill vi be.

kristusrop 

* lovsången 



ordet

bibelläsning/predikan
förbön med förlåtelsebön
bön om förlåtelse

F: Jesus Kristus, jag kommer till dig
i längtan efter läkedom och upprättelse.
Förlåt mig det jag har brustit mot skapelsen,
mina medmänniskor och mig själv.
Ta emot mig enligt ditt löfte
att inte överge någon som söker dig.

löftesord jes. 54:10

måltiden
psalm
* lovsägelsen och prefation

* helig 

* nattvardsbönen
* herrens bön
* brödsbrytelsen
* fridshälsningen


