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Klockringning 
 
Visa dig för mig 
||: Visa dig för mig Herre,  
visa dig för mig  :||  
||: Lär mig känna igen din röst, 
I mitt hjärta  :||  
 
Välkomstord, bön 
 
Här är jag just nu 
Här är jag just nu, 
i din hand, i ditt hus 
Hjälp mig finna ro, 
våga tro att du bär 
 
 
Psaltaren 139 / växelläsning 
 
L1: Herre, du rannsakar mig och känner 
mig.Om jag står eller sitter vet du det, fast 
du är långt borta vet du vad jag tänker. 
 
L2: Om jag går eller ligger ser du det, du 
är förtrogen med allt jag gör. 
 
L1: Innan ordet är på min tunga vet du, 
Herre, allt jag vill säga. 
 
Församling: Du omger mig på alla sidor, 
jag är helt i din hand. 
 
L2: Den kunskapen är för djup för mig, 
den övergår mitt förstånd. 
 
Kören sjunger: Tala till mig Gud 
 
L1: Var skulle jag komma undan din 
närhet? Vart skulle jag fly för din blick? 
 
L2: Stiger jag upp till himlen, finns du där, 
lägger jag mig i dödsriket, är du också där. 
 
Församling: Tog jag morgonrodnadens 
vingar, gick jag till vila ytterst i havet, 
skulle du nå mig även där och gripa mig 
med din hand. 

 
L1: Om jag säger: Mörker må täcka mig, 
ljuset omkring mig bli natt, 
så är inte mörkret mörkt för dig, natten är 
ljus som dagen, själva mörkret är ljus. 
 
Alla sjunger:  
Tala till mig 
Tala till mig Gud 
När ljuset stiger 
Tala till mig Gud 
 
Vandra med mig  
Vandra med mig Gud 
När dagen lever  
Vandra med mig Gud 
 
L2: Du skapade mina inälvor, du vävde 
mig i moderlivet. Jag tackar dig för dina 
mäktiga under, förunderligt är allt du gör. 
Du kände mig alltigenom, 
 
L1: min kropp var inte förborgad för dig, 
när jag formades i det fördolda, när jag 
flätades samman i jordens djup. 
 
L2: Du såg mig innan jag föddes, i din bok 
var de redan skrivna, de dagar som hade 
formats innan någon av dem hade grytt. 
 
L1:Dina tankar, o Gud, är för höga för mig, 
väldig är deras mångfald. 
 
Församling: Vill jag räkna dem är de flera 
än sandkornen, når jag till slutet är jag 
ännu hos dig. 
 
Alla sjunger: 
Tala till mig 
Tala till mig Gud 
När ljuset stiger 
Tala till mig Gud 
 
Vandra med mig  
Vandra med mig Gud 
När dagen lever  
Vandra med mig Gud 



L2: Döda de onda, Gud! Låt mördarna 
försvinna, de som trotsar dig med sina 
ränker och fåfängt höjer sin röst mot dig. 
 
L1: Skulle jag inte hata dem som hatar 
dig, Herre, och avsky dem som reser sig 
mot dig? 
 
L2: Jag hatar dem med glödande hat, 
mina fiender har de blivit. 
 
Alla: Rannsaka mig, Gud, och känn mina 
tankar, pröva mig och känn min oro, 
se om min väg för bort från dig,  
och led mig på den eviga vägen. 
 
Alla sjunger:  
Tala till mig 
Tala till mig Gud 
När ljuset stiger 
Tala till mig Gud 
 
Vandra med mig  
Vandra med mig Gud 
När dagen lever  
Vandra med mig Gud 
 

Evangeliet om vetekornet Joh 12:24-26  
 
Psalmer och Sånger nr 204 
Kornet har sin vila  
 
Trosbekräftelse 
 
Vandring i rummet  
tänd ett ljus, skriv en bön, ta emot förbön, 
sjung med eller vila där du sitter 
 
Andetag 
Helig Ande, du som inte syns 
Jag inom dig och du inom mig ryms 
Famna mitt innersta, mitt hela jag 
I mina andetag, tag andetag 
 
Du öppnar din hand 
Du öppnar din hand, 
Du öppnar din hand,  
och stillar allt levandes hunger, 
Stillar allt levandes hunger 
 
Vi längtar efter frid Herre 
Vi längtar efter frid, Herre  
Din inre frid 
Vi längtar efter frid, Herre  
Din inre frid 

Som öppnar våra hjärtan  
Vår slutna hjärtan 
Fyll oss med liv, Herre  
Kom med din frid 
 
Hos dig är livets källa   
||: Hos dig är livets källa, 
I ditt ljus ser jag ljus :|| 
Ser jag ljus 
I ditt ljus ser jag ljus 
Ser jag ljus 
I ditt ljus ser jag ljus 
 
Herrens bön 
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 
 
Lär mig dina vägar  
Lär mig dina vägar  
Visa dina stigar 
Led mig Herre i din sanning  
 
 
Förbön 
 
Var mina händer  
Var mina händer 
Var min mun 
Var mina ögon i varje stund 
Var mina tankar  
Och mitt förstånd 
Var i mitt hjärta  
Var min sång 
 
Välsignelsen 
 
Må din kraft bära mig 
Må din kraft bära mig  
Din kärlek förnya mig 
Må din kraft bära mig 
Idag och varje dag 
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