
 

HÖGMÄSSA 
, 
 

I  INLEDNING 
 

Psalm/sång 
 

Beredelsen 
 

Skriftetal/beredelseord 
 

Syndabekännelse 
 

F  Jag fattig, syndig människa, som är född med synd, har dagligen och på 
många sätt brutit emot dig, helige och rättfärdige Gud, kärleksrike Fader. 
Av hela mitt hjärta bekänner jag inför dig, att jag inte har älskat dig över 
allting, inte min nästa såsom mig själv. Mot dig och dina heliga bud har jag 
syndat, med tankar, ord och gärningar. Jag är därför värd en evig 
fördömelse, om du skulle döma mig så, som din rättvisa kräver och mina 
synder har förtjänat. 
 

Men, käre himmelske Fader, nu har du lovat att med mildhet och nåd ta 
emot alla botfärdiga syndare, som omvänder sig till dig och i förtröstan på 
Frälsarens, Jesu Kristi, förtjänst flyr till din faderliga barmhärtighet. Dem 
vill du förlåta allt vad de har brutit, och aldrig mer tillräkna dem deras 
synder. 
 

På detta förlitar jag mig, arme syndare, när jag nu i förtröstan på ditt löfte 
ber dig vara barmhärtig och nådig mot mig och förlåta mig alla mina 
synder, ditt heliga namn till pris och ära. 

 

eller: 
 

Gud, var mig nådig efter din godhet, utplåna mina överträdelser efter din 
stora barmhärtighet. Två mig ren från min missgärning, och rena mig från 
min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför 
mig. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Du 
är rättfärdig när du talar, du är ren när du dömer. Se, i synd är jag född, 
och i synd blev jag till i min moders liv. 
 

Vänd bort ditt ansikte från mina synder och utplåna alla mina 
missgärningar. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en 
frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din Helige 
Ande ifrån mig. Låt mig åter få jubla över din frälsning och uppehåll mig 
med en villig ande. 

 

Förlåtelsen (Avlösningen) 

Tackbön 
 

F  Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom 
Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 

 

Herre, förbarma dig (Kyrie) 
 

P Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige Frälsare, du 
evige Gud, förbarma dig över oss. 

 

F Herre, förbarma dig över oss.  
Kriste, förbarma dig över oss.  
Herre, förbarma dig över oss. 

 

Lovsången (Gloria och Laudamus) 
 

P  Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. 
 

* F Vi prisar dig, vi tillber dig, vi tackar dig för dina verk. Herre Gud, evige 
konung, vår himmelske Fader. Herre Guds Son, vår broder, Jesus Kristus. 
Helige Ande, livets källa, vår hjälp och tröst. Amen. 

 

Annan lovsång kan användas. 
 

II ORDET 
 

Kollektbön 
 

* Gammaltestamentlig text 
 

* Episteltext 
 

Gradualpsalm/sång 
 

* Evangelietext 
 

Predikan 
 

* Trosbekännelsen 
 

F  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, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. 



 
 

eller Nicenska trosbekännelsen: 
 

Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, 
av allt vad synligt och osynligt är; 
 

Och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern 
före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke 
skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är 
skapat; som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned 
från himmelen och tagit mandom genom den Helige Ande av jungfrun 
Maria och blivit människa; som ock har blivit för oss korsfäst under 
Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven; som på tredje dagen har uppstått, 
efter Skrifterna, och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra 
sida; därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på 
vilkens rike icke skall varda någon ände; 
 

Och på den Helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och 
Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, 
och som har talat genom profeterna; och på en enda, helig, allmännelig 
och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse, 
och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. 

 

Psalm/sång 
 

Kyrkans förbön 
 

III NATTVARDEN 
 

Tillredelsepsalm 
 

* Lovsägelsen 
 

P  Upplyft era hjärtan till Gud. 
 

F  Vi upplyfter våra hjärtan. 
 

P  Låt oss tacka Gud vår Herre. 
 

F  Allena han är värd vårt tack och lov. 
 

P  Ja, sannerligen… och tillbedjande sjunga: 
 

* Helig (Sanctus) 
 

F  Helig, helig, helig, Herre Gud Sebaot. Himlarna och jorden är fulla av din 
härlighet. Hosianna i höjden. Välsignad vare han som kommer, i Herrens 
namn. Hosianna i höjden. 

 

 
Nattvardsbönen 
 

Instiftelseorden 
 

F  Din död förkunnar vi, Herre, din uppståndelse bekänner vi till dess du 
kommer åter i härlighet. 

 

Herrens bön 
 

F  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. 

 

Brödsbrytelsen 
 

P  Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. 
 

F  Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma 
bröd. 
 

* Herrens frid (Pax) 
 

* O Guds Lamm (Agnus Dei) 
 

F  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. 

 

Kommunionen 
 

Tackbön 
 

IV AVSLUTNING 
 

* Lovprisningen (Benedicamus) 
 

P  Låt oss tacka och lova Herren. 
 

F  Herren vare tack och lov. Halleluja, halleluja, halleluja. 
 

* Välsignelsen 
 

F  Amen, amen, amen. 
 

Psalm/sång 


