
Nattvardsordning för söndagar vid enskild retreat 
 
L: ledare/pastor 
A: alla 
 
Förberedelse (växelläsning ur Ps 84) 
L: Ett enda ber jag Herren om detta begär jag 
 
A: att få vara i Herrens hus varje dag i mitt liv för att se Herrens ljuvlighet och söka svar i hans 
tempel.  
 
L: Ljuvlig är din boning, Herre Sebaot! 
 
A: Jag förtärdes av längtan till Herrens förgårdar. Nu jublar min själ och min kropp mot den 
levande Guden.  
 
L: Sparven har funnit ett rede och svalan ett bo för sina ungar: 
 
A: dina altaren, Herre Sebaot, min konung och min Gud. 
 
L: Lyckliga de som bor i ditt hus och alltid kan sjunga ditt lov. 
 
A: Lyckliga de som har sin styrka i dig, de som gärna drar upp till templet. 
 
L: När de går genom Tåredalen blir den en flödande källa, höstregnet fyller den med välsignelse.  
 
A: De går genom port efter port, tills de möter Gud på Sion.  
 
L: Herre Sebaot, lycklig den som förtröstar på dig.  
 
A: Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet Amen. 
Ett enda ber jag Herren om detta begär jag, att få vara i Herrens hus varje dag i mitt liv för att se 
Herrens ljuvlighet och söka svar i hans tempel. 
 
Sång 
 
Samling 
L: Herren är mitt ibland oss 
A: Han är och skall så vara. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i 
evigheters evighet. Amen 
 
L: Låt oss be …(fri bön) … Herre förbarma dig. 

A: Herre förbarma dig.  

L: …. (fri bön)…. Kristus förbarma dig. 

A: Kristus förbarma dig. 

L: … (fri bön) … Herre förbarma dig. 

A: Herre förbarma dig. 
 



L: Guds ord säger: Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter 
oss synderna och renar oss från all orättfärdighet 
 
Sång 
 
Kyrkoårets textläsningar ur Bibeln 
 
Predikan 
 
Tystnad 
 
Trosbekännelsen  
 
Sång 
 
Nattvardsbön 
L: Välsignad är du Herre, världsalltets Gud, himmelens och jordens skapare, varje god gåva 
kommer från dig, så också det bröd och det vin som vi nu frambär till dig.  
 
A: Välsignad vare Gud i evighet. 
 
L: Vi tackar dig för din trofasthet, för de löften du gav till Noa och Abraham, Mose och David, 
och för det förbund som du gett oss genom din son Jesus Kristus, och som du har bekräftat 
genom din helige Ande.  
 
A: Välsignad vare Gud i evighet. 
 
L: Upplyft era hjärtan. 
 
A: Våra hjärtan är hos Herren. 
 
L: Låt oss tacka och lova Herren. 
 
A: Han ensam är värd vårt tack och lov. 
 
L: Ja, sannerligen, du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och 
välsigna genom Jesus Kristus vår herre, han har burit fram det offer som renar oss från våra 
synder, därför kan vi nu med stor frimodighet, träda fram inför ditt ansikte för att tillsammans 
med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga/säga: 
 
A: Helig, helig, helig, är Herren Sebaot, hela jorden är full av din härlighet.  
 
L: Ja, helig är du, och helig är vår Herre Jesus Kristus, han som bad för sina förföljare, älskade 
sina fiender och uppmanade oss att gå korsets väg, han som natten då han blev förrådd, tog ett 
bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: ”Detta är min kropp som offras för er. Gör 
detta till minne av mig.” 
 
A: Till minne av födelsen i Betlehem, flykten till Egypten och dopet i Jordan, till minne av alla 
fester du besökte, alla sjuka du botade och all undervisning du gav oss, firar vi denna måltid.   
 



L: Likaså tog han bägaren efter måltiden och sade: ”Denna bägare är det nya förbundet genom 
mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig.”  
 
A: Till minne av intåget i Jerusalem, påskmåltiden med lärjungarna, bönen i Getsemane, till 
minne av din död och uppståndelse, missionssändning och himmelsfärd, firar vi denna måltid till 
dess du återkommer i härlighet.  
 
L: Helige Fader, vi ber dig, sänd din Ande över oss och dessa gåvor så att vi blir en barmhärtig 
gemenskap präglad av kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och 
självbehärskning.  
 
Herrens bön 
 
L: Välsignelsens bägare som vi välsignar, den ger oss gemenskap med Kristi blod. Och brödet 
som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. 
 
A: Så är vi fastän många, en enda kropp, för alla får vi del av ett och samma bröd. 
 
Fridshälsning 
 
A: O, Guds lamm, som borttager världens synder, förbarma dig över oss. O, Guds lamm, som 
borttager världens synder, förbarma dig över oss. O Guds lamm, som borttager världens synder, 
giv oss din frid. 
 
Kommunion  
 
Kyrkans förbön (bön för världen) 
 
Välsignelsen  
 
Sång 
 


