
MÄSSA FÖR MÄNSKOR & VÄRLD 
med åtta sånger för nattvardsgudstjänst 

text & musik: Thomas Kazen 

 
Välkommen 
Välkomsthälsning och anvisningar 
 

 

Preludium 
 

Inledningsord  
Bibeltext eller annan text 
 

*Introitus – Inledningssång (församling) 

 
 
Bön och bekännelse (ledare + församling) 
L: När världens ondska tilltar och människor förtrycks och fängslas, 
A: Kom till oss, Gud, med ditt rike! Visa oss rättvisans väg. 
L: När vår egen trasighet blir tydlig och vi anar vår del i skulden, 
A: Kom till oss Gud med ditt rike! Förlåt oss och hela vår vilja. 
L: När hopplösheten tar överhand och vi tappar tron på framtiden, 
A: Kom till oss Gud med ditt rike! Ge oss tro, hopp och kärlek tillbaka. 



Kyrie – Förbarma dig (församling) 

 

 

 
 
Ord om hopp 
L: Guds rike är nära! 
Gud som älskar världen kommer till oss med förlåtelse, förnyar vårt hopp och ger oss glädje att leva. 
 

*Gloria – Lovsång (församling) 

 
 
Textläsning 
Evangelietext 
 

Predikan 
 

*Credo – Trosbekännelse (församling, läses) 
Vi tror på dig, Gud, far och mor, som skapat oss till gemenskap. 
Vi tror på dig, vars liv genomströmmar allt. 
 

Vi tror på dig, Gud, syster och bror, som i Kristus har rivit alla murar. 
Vi tror på dig, vars lidande förnyar hela skapelsen. 
I din död finns försoning för folken. 
I din uppståndelse finns hopp för världen. 
I din närvaro finns liv som räcker för alla. 
 



Vi tror på dig, Gud, heliga Ande, som visar på sambanden i världen. 
Vi tror på dig, vars kraft befriar till ansvar och handling. 
 

I tro på dig, Gud, bekänner vi ett liv som räcker för alla, 
ett hopp som aldrig dör, och en kärlek som övervinner. 
 

(Insamling under musik) 
 

*Sanctus – Helig (försångare och församling) 
Refräng (församling):  

 

 
 

Verser (försångare): 
1. När vi ser på livets krafter, universums storhet, människans mysterium, bävar vi i förundran. 
Här finns möjligheter, långt mer än vi begriper. 
 

2. När vi ser ditt ansikte i Jesus Kristus, vännen, människan som älskar oss, jublar vi i glädje. 
Här finns ingen dom, ingen rädsla, inga avstånd. 
 

3. När vi ser din avbild i oss själva utan slöja, människan som du har tänkt, skälver vi i förväntan. 
Här finns tro och hopp, här finns kärlek och ett uppdrag. 
 

*Pax – Fredshälsning 
L: Liksom det här brödstycket en gång har varit säd, utspriden över kullarna, men samlats ihop till en 
enhet, så må din mänsklighet samlas från jordens ändar till ditt rike. (Didache 9:4, bearbetad) 
 

Vi hälsar varandra med Guds fred! 
 

Consurrectio – Uppvaknandet (solosång + församling vers 5) 
1. Glädjen förtvinar och livsmodet sviktar 
när ingenting blev som vi tänkte oss först. 
Tomheten flinar men kärlek förpliktar, 
vill ändå inte ge vika. 
 
2. Sorgen är kulen och stegen är trötta 
när kvinnorna tidigt till gravplatsen går. 
Blicken förstulen och sinnena nötta, 
slutet till trots – inte svika! 
 
3. Vilken förvirring när gravhålet gapar 
och dagsljuset anas i avgrundens djup. 
Tomheten uppfylls av kraften som skapar 
spirande gudsliv ur döden. 
 
4. Hoppet kan födas ur morgonens möten 
och mänsklig gemenskap som stöder och bär. 
Mörkret har makten men kärleken bröt den, 
väcker den falnande glöden. 



 

 

 
 
Narratio – Berättelsen  
L: Den natten då Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa: 
”Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig.” 
Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa: ”Detta är det nya förbundet genom mitt blod. 
Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig.” 
A: Din död berättar vi om och din uppståndelse lever vi, tills vi ser ditt ansikte och världen blir hel. 
 
Repetitio – Brödsbrytelsen  
L: Gud, vi tackar dig för Jesus, som övervann rädslan och gav av sitt liv för att vi ska leva. 
Nu bryter vi brödet som Jesus gjorde. Nu delar vi vinet som Jesus gjorde. 
 
A: Gud, kom till oss med din Ande och hjälp oss att dela av vad vi har och ta emot vad vi behöver. 
 
Restitutio – Återställelsen (församling) 

 
Distributio – Utdelandet 
Brödet är glutenfritt, vinet är alkoholfritt, brödet doppas i bägaren. 
Alla är välkomna. Vid nattvardens bord finns inga gränser. 
I samband med utdelandet är det också möjligt att tända ett ljus. 
 
”Jesus delar sitt liv med dig … … och ger dig hopp och framtid.” 
 
 
 



Tackbön - Förbön 
Alla: Jesus Kristus, tack för att du ger oss liv av ditt liv. 
Ditt bröd räcker till alla och din kärlek tar aldrig slut. 
Hjälp oss att dela allt vi tar emot med andra 
tills ditt rike blir synligt och vi ser ditt ansikte. 
 
Vår Fader, du som är i himlen, 
låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma,  
låt din vilja ske, på jorden såsom i himlen. 
Ge oss idag 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. 
 
Coniunctio – Sambanden (solosång) 
1. Du gav mig liv den gång då jag blev till. 
Du sammanvävde kroppen med mitt sinne. 
Allt i mig har jag som ett lån av dig. 
I mötet med din blick blev jag ett väsen. 
När jag till sist ska återlämna allt, 
jag lever i din kärlek och ditt minne. 
 
2. Du tecknat spår av tillit i min själ 
som sammanbinder mig med alla andra. 
Din spegelbild och blick är vad jag ser 
i varje ansikte, i varje mänska. 
Ja, bara i varandra är vi till. 
Tillsammans lever vi och ska vi vandra. 
 
3. Ditt ljus ska räcka hela vägen hem.  
Din kraft och andras omsorg ska mig bära.  
Låt också mig få vara till för dem 
som liksom jag ibland förlorar modet. 
När skuggor faller över våra liv, 
då finns din kärlek där och du är nära. 
 
Sändningsord 
Bibeltext eller annan text 
 
Välsignelsen 
Gud välsignar oss och beskyddar oss. 
Gud låter sitt ansikte lysa mot oss och visar oss nåd. 
Gud vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin fred. 
I Guds – Skaparens, Befriarens och Livgiverskans – namn. Amen 
 
 
 
 
 
 
 



*Missio – Sändningssång (församling) 

 
 
 
 

















Församl.
















