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Bilaga till Tjänst i heligt rum, CH Martling

INLEDANDE OCH

AVSLUTANDE ANDAKT

I Före mässan

1. Ett har jag begärt av Herren, det längtar jag efter:

2. att få bo i Herrens hus i alla mitt livs dagar 
för att se Herrens ljuvlighet och betrakta hans tempel.

1. Hur ljuvliga är ej dina boningar, Herre Sebaot!

2. Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar, 
min själ och min kropp jublar mot levande Gud.

1. Ty sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig, 
där hon kan lägga sina ungar: dina altaren, Herre Sebaot, 
min konung och min Gud.

2. Saliga är de som bo i ditt hus, de lovar dig ständigt.

1. Saliga är de människor som har sin styrka i dig, 
de som har dina vägar i sitt hjärta.

2. När de vandrar genom tåredalen gör de den rik på källor, 
och höstregnet höljer den med välsignelser.

1. De går från kraft till kraft, de träder fram inför Gud på Sion.

2. En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. 
Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus 
än vistas i de ogudaktigas boningar.

1. Ära vare Fadern och Sonen och den Heliga Ande,

2. Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara,  
från evighet till evighet. Amen
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1,2. Ett har jag begärt av Herren, det längtar jag efter:  
Att få bo i Herrens hus i alla mitt livs dagar  
för att se Herrens ljuvlighet och betrakta hans tempel

1. Herre, låt oss se din nåd

2. och ge oss din frälsning.

1. Herre, hör vår bön

2. och låt vårt rop komma inför dig.

1. Rena mig, Herre, från alla synder,  
så att jag med helgat sinne kan gå 
in i det allraheligaste.  
Genom Jesus Kristus, vår Herre.

2. Amen

1. Låt oss gå i frid,

2. i vår Herrens Jesu Kristi namn.

II Efter mässan
1. Låt oss be.

 Vi tackar dig, helige Fader, 
För att du låter ditt heliga namn bo i våra hjärtan. 
Vi tackar dig för kunskapen, tron och odödligheten 
som du har kungjort för oss genom din tjänare Jesus.

2. Dig tillhör äran i evighet.

1. Du är Herre och har all makt, 
du har skapat allt för ditt namns skull. 
Du mättar människorna med mat och dryck 
för att de skall tacka dig. 
Men oss har du skänkt andlig mat och dryck 
och evigt liv genom din tjänare. 
Framför allt tackar vi dig att du är mäktig.

2. Dig tillhör äran i evighet.
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1. Tänk, Herre, på din kyrka, 
rädda henne från allt ont 
och för henne till fullkomning i din kärlek. 
Genom dig är hon helig. 
Låt henne samlas från alla väderstreck 
in i ditt rike som väntar.

2. Din är makten och äran i evighet. Amen

II Före annan gudstjänst
1. Saliga de

2. som hör Guds ord och tar vara på det.

1. Människan skall leva inte endast av bröd 
utan av varje ord som utgår av Guds mun.

2. Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det.

1. Guds ord är fyllt av liv och kraft 
och skapare än något tveeggat svärd.

2. Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det.

1. Ordet som utgår från Guds mun 
skall inte vända tillbaka fåfängt 
utan att ha verkat det vartill han har sänt ut det.

2. Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det.

1. Herren är mitt ibland oss,

2. i hans namn vill vi be.

1. Herre Gud, låt din församling bli den goda jorden, 
i vilken din gudomliga säd sås ut, 
växer och bär frukt till evigt liv. 
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

2. Amen

1. Låt oss gå i frid

2. i vår Herres Jesu Kristi namn.
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IV Efter annan gudstjänst
1. Herre, styrk till din tjänst oss som har hört ditt heliga ord. 

Låt de tungor, som sjungit ditt lov, aldrig tala svek. 
Låt de ögon, som sett din kärlek, alltid lysa därav.  
Låt de fötter, som beträtt dina gårdar, 
Aldrig vika av från ljusets väg.

2. Ty din är makten och äran i evighet, Amen.

Tjänst i heligt rum  
är utgivet av GAudete för-
lag och är en handbok för 
kyrkvärdar. 
För mer information se
www.gaudete.se


