
 

GUDSTJÄNSTORDNING FÖR HEMMAGUDSTJÄNST 

Vi hoppas att vi kan börja fira enkla gudstjänster i våra hem utöver söndagarna och att 

detta kan få fortsätta även efter Coronakrisen. Gudstjänstledaren behöver förbereda lite 

innan när det gäller vilka texter som ska läsas och om ni ska sjunga någon sång 

tillsammans. Det går också bra att läsa psalmer och lovsånger om man inte vill sjunga. 

Psalmbok får ni gärna låna hem från kyrkan. Känn er fria att välja bort vissa moment.  

Det kan kännas ovant i början men var frimodiga och fortsätt fira gudstjänst. Vi tror det 

kan få betyda väldigt mycket för ditt hem och din familj. Gud välsigne dig!  

Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk, som skall 

förkunna hans storverk. 1 Pet. 2:9  

L – Gudstjänstledare  

A – Alla  

 

BÖN:  

L - Herre, vi avsätter denna tid för dig.  

Du är nära som luften vi andas. Du omsluter oss med godhet och nåd.  

Herre öppna oss för din kärlek och för din heliga Ande. 

Vi lägger denna gudstjänst i dina händer.  Amen.  

LOVSÅNG / PSALM  

BIBELLÄSNING (någon av söndagens texter eller valfri bibeltext.)  

BÖN OM FÖRLÅTELSE  

A – Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med 

tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi 

skull vad jag har brutit.  

GUDS LÖFTE OM ATT FÖRLÅTA OSS VÅRA SYNDER 

L - Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss 

synderna och renar oss från all orättfärdighet. 1 Joh 1:9   

TACKBÖN  

A – 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 

LOVSÅNG  



 

DELANDE – Någon kan ha förberett något att dela, vittnesbörd eller undervisning. Här kan 

man också välja att lyssna på inspelad undervisning.   

KYRKANS FÖRBÖN 

L - Låt oss be: 

Gud, vi kommer till dig med alla våra önskningar och behov och ber om din hjälp. Låt ditt 

rike komma till oss.  

Vi ber för jordens framtid, om fred och rättvisa mellan folken, om godhet och vishet hos de 

människor som får makt att styra. Låt ditt rike komma till oss.  

Vi ber om rent vatten och livgivande mat för alla människor, om hem, skolor och 

arbetsplatser där man samverkar och hjälper varandra. Låt ditt rike komma till oss.  

Vi ber för din kyrka över hela världen, för alla våra syskon som lider och förföljs för sin tro 

skull. Låt din kyrka vara ett hoppets tecken så att människor kan tro. Låt ditt rike komma.   

Fortsätt Be för:  

Helsingborg,  

EFS-kyrkan: Styrelsens arbete, våra anställda, korgen med namn på personer som ska få 

lära känna Jesus.  

Be för EFS riks, vår missionsföreståndare Kerstin Oderhem, vår regionala missionsledare i 

syd Lennart Albertsson.   

Be för varandra och dela böneämnen och tacksägelseämnen.   

VÅR FADER  

A – 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  

A – Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare 

oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens 

och den helige Andes namn. Amen.  

 

 

 


