
Konfirmationsgudstjänst
Lördag 3 juli i Råda Rum

Kollekten går till: Råda församlings biståndsprojekt,
skolan i Lucban, Filippinerna.



* Konfirmandernas procession

Psalm 200:1-3
1. I denna ljuva sommartid
gå ut, min själ, och gläd dig vid
den store Gudens gåvor.
Se, hur i prydning jorden står,
se, hur för dig och mig hon får
så underbara håvor.

2. Av rika löv är grenen full,
och jorden täckt sin svarta mull
med sköna gröna kläder.
De fagra blommors myckenhet
med större prakt och härlighet
än Salomos dig gläder.

3. Nu växer säd för skördens tid,
och ung och gammal gläds därvid
och bör Guds godhet prisa,
som vill i överdådigt mått
oss människor så mycket gott
var dag och stund bevisa.

Inledning och bön
Gud, vi tackar dig för denna dag.
Tack för konfirmandtiden, för vänskap och gemenskap,
för samtal om livet och tron.
Vi har sett fram mot denna gudstjänst. 
Låt oss med öppna sinnen ta emot vad du vill ge oss i dag.
Kom oss nära med din helige Andes kraft
och hjälp oss att leva i tro på dig.
Genom Jesus Kristus, vår Herre. 
Amen.

Bibelläsning, ur Matteusevangeliet 28:16-20
(P) Så lyder det heliga evangeliet.
(Alla) Lovad vare du Kristus.

Konfirmandernas redovisning/bildspel

Psalm 704 (Kollekt tas upp, Swish går bra till: 123 230 1760)
Din trofasta kärlek aldrig oss lämnar. 
Din barmhärtighet, den kan aldrig ta slut. 
Den är ny varje morgon, ny varje morgon.  
Stor är Din trofasthet min Gud, stor är Din trofasthet.

* Betyder att vi står upp



* Trosbekännelsen
Alla Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
 himmelens och jordens skapare.
 Vi tror ock på Jesus Kristus,
 hans enfödde Son, vår Herre,
 vilken är avlad av den helige Ande,
 född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus,
 korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket,
 på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
 uppstigen till himmelen,
 sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
 därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
 Vi tror ock på den helige Ande,
 en helig allmännelig kyrka,
 de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
 de dödas uppståndelse och ett evigt liv. 

Bön med handpåläggning

Sändning 
 
Psalm 767
Möt mig nu som den jag är, håll mitt hjärta nära dig, 
gör mig till den jag ska bli och lev i mig.

Tal till konfirmanderna

Förbön

Vår Fader
Alla 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 i dag 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 

Psalm 297
1. Härlig är jorden, härlig är Guds himmel,
skön är själarnas pilgrimsgång.
Genom de fagra riken på jorden
gå vi till paradis med sång.

2. Tidevarv komma, tidevarv försvinna,
släkten följa släktens gång.
Aldrig förstummas tonen från himlen
i själens glada pilgrimssång.  
 
3. Änglar den sjöngo först för markens herdar.
Skönt från själ till själ det ljöd:
Människa, gläd dig, Frälsarn är kommen,
frid över jorden Herren bjöd.

* Utgångsmusik med konfirmandernas recession

Medverkande
Präst: Karin Karlsson
Musiker: Kristian Hvitfeldt, piano, Per Boqvist, trummor, 
Tom Tveita, bas, Klas Nilsson, trumpet.
Ljud: Anders Sjöling 
Streaming: Hjalmar Ljungberg
Pedagoger: Danjel Svensson och Mikael Lestander
Konfirmandledare: Linda Nordöen och Karin Blennermark

Tack till våra assistenter
Ella Lysell, Johanna Berglund, Sara Edling, Sara Josgård, Selma Wiberg, 
Julia Eirefelt, Elina Lidman Lööf, Ella Rhodin, Elias Brattberg, Julia Pallin 
och Maja Hansson Lindberg.


