Ekumenisk bönevaka
Sv.ps. 680 Sjung lovsång, alla länder
Sjung lovsång, alla länder,
och prisa Herrens namn!
Sjung lovsång alla länder,
och prisa Herrens namn!

Inledning och bön
L: I år kunde vi inte samlas i Domkyrkan för bönevaka. Istället får vi förenas genom
bönen på de olika platser där vi befinner oss. I bönen bär vi varandra och blir burna.
L: Gud, kom till min räddning.
Alla: Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Ande
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja.
Gud,
vi kommer till dig med vår törst
efter närhet till dig och till varandra.
Öppna oss!
Hjälp oss erfara
att vi samlas hos dig denna kväll,
vid Källan,
du som ensam kan släcka vår törst.
Amen.

Bön om helig Ande
O du helge Ande kom.
Fyll dina trognas hjärtan med nåd och frid
och tänd i dem kärlekens eld,
din levande låga,
du som från skilda länder och språk samlar folken
i kristen tro och endräkt:
en enda helig kyrka.
Amen.

Sång: Ande god, kom till oss in - nr. 106 i ”Sånger från Taizé”
Ande god, kom till oss in,
tänd i oss alla kärlekens låga.
Ande god, kom till oss in.
Ande god, kom till oss in.

Epistel

De återvände till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger
bara en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit gick de upp till det rum i
övervåningen där de höll till, Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippos och
Tomas, Bartolomaios och Matteus, Jakob, Alfaios son, Simon seloten och Judas, Jakobs
son. Alla dessa höll ihop under ständig bön, tillsammans med några kvinnor, Maria,
Jesu mor, och hans bröder.
Apostlagärningarna 1:12-14

Psaltarpsalm 113 med antifon

Prisa Herren, ni hans tjänare,*
prisa Herrens namn!
Lovat vare Herrens namn*
nu och för evigt!
Från öster till väster*
skall Herrens namn bli prisat.
Herren är upphöjd över alla folk,*
högre än himlen når hans härlighet.
Vem är som Herren, vår Gud,*
han som tronar så högt,
han som ser så djupt ner -*
vem i himlen, vem på jorden?
Den hjälplöse reser han ur gruset,*
den fattige lyfter han ur dyn.
Han ger dem rum bland furstar,*
bland furstarna i sitt folk.
Han ger den ofruktsamma ett hem*
som lycklig mor till söner.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,*
nu och alltid och evigheters evighet. Amen.
Antifonen upprepas

Evangelium
Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han
kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte
tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske.
Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta. Allt vad
Fadern har är mitt; därför säger jag att det är av mig han tar emot det han skall låta er
veta.
Johannesevangeliet 16:12-15

Hallelujarop

Kort meditation över bibelordet
Sång: Kristus, din Ande i oss – nr. 61 i ”Sånger från Taizé”
Kristus, din Ande i oss är en källa med porlande vatten.

Förbön
Tillsammans med apostlarna och alla som fått Anden som en första gåva vill vi lovprisa och åkalla Gud:
Herre, hör vår bön.
Allsmäktige Gud, du som har förhärligat Kristus, låt alla känna igen honom i din heliga kyrka.
Herre, hör vår bön.
Sänd enhetens Ande över kyrkan, så att hon stärker vänskapens band och övervinner
splittring och osämja.
Herre, hör vår bön.
Låt Anden komma och verka i vår mänskliga historia, så att jordens ansikte förnyas.
Herre, hör vår bön
Låt Anden leda världens ledare, så att de strävar efter allas bästa.
Herre, hör vår bön.
Sänd ut din Ande, Hjälparen, till de som likt din Son vill läka och bota människor. Vi ber
särskilt för all vårdpersonal och för forskare som arbetar med botemedel och vaccin mot
covid-19.
Herre, hör vår bön.
Sänd ut din Ande, Tröstaren i all nöd, och var nära de sjuka, de oroliga och isolerade.
Herre, hör vår bön.
Sänd din Ande över var och en av oss och välsigna vår gemenskap.
Egna böneintentioner
Herre, hör vår bön
Vi anbefaller våra avlidnas själar i din hand, och ber dig att du stärker vårt hopp om de dödas
uppståndelse.
Herre, hör vår bön

Herrens bön
Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

Slutbön
Barmhärtige Fader, du som ser vår mänskliga svaghet, ingjut i oss enhetens Ande och samla
ditt folk till ett, så att världen kan tro. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre som lever och
verkar med dig och den heliga Anden från evighet till evighet. Amen

Välsignelsen
Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet.
Amen

Sv.ps. 777 : Tacka Herren
Tacka Herren, ty han är god,
hans nåd varar evigt.
Tacka Herren, ty han är god.
Halleluja!

Sångerna är hämtade ur ”Sånger från Taizé, församlingsboken”, Wessmans musikförlag, Slite.
Psalmerna är hämtade ur den Svenska psalmboken.

