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Exsultate Deo
Kom låt oss jubla till Herrens ära (Psalt 95)
Alessandro Scarlatti 1660–1725

PSALM 1
Text: Te Deum 300-talet, I Franz 1771, O Hartman 1980
Musik: Tysk-österrikisk, Sagan 1772 / Wien ca 1774

* 1. Gud vår Gud, vi lovar dig,
vi bekänner dig, o Herre,
dig som är till evig tid
tillber ändlighetens släkten.
Hela jorden, hav och land,
ärar, Fader vår, ditt namn.
* 2. Kerubim och serafim,
änglar, makter sjunger evigt,
ropar utan rast till dig:
Helig är du, helig, helig,
himlar, jord och allt som är
lovar, Gud, ditt majestät.
* 3. Skyn av vittnen lovar dig:
trons profeter och apostlar,
himlaskaran klädd i vitt
ur bedrövelsen förlossad.
Dig bekänner fröjdefullt
kyrkan hela jorden runt.
* 4. Dig, vår Fader, stor i nåd,
ofattbar i makt och ära,
och din sanne, ende Son,
tillbedd intill jordens ändar,
och din Ande, Hjälparen,
sänd till oss från himmelen.

LÄSNING UR PSALTAREN 95
TAL

Laudamus från Bjuråker
LÄSNING UR PSALTAREN 36
(v 6–10)

TACKSÄGELSEBÖN
PSALM 193
Text: gammal svensk bön för barn tryckt 1780
Musik: I Widéen 1912

Gud som haver barnen kär,
se till mig som liten är.
Vart jag mig i världen vänder
står min lycka i Guds händer.
Lyckan kommer, lyckan går,
du förbliver, Fader vår.

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 i dag,
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.

* LOVPRISNINGEN
(P): Låt oss tacka och lova Herren
(F): Herren vare tack och lov.
Halleluja, halleluja, halleluja

* VÄLSIGNELSEN
(F): Amen, amen, amen.

PSALM 558
(Psalt 23)
Text: A F Runstedt
Musik: G Wennerberg 1869

* 1. Herren är min herde god,
mig skall intet fattas.
Han mig för till källans flod,
när av törst jag mattas.
Han mig vederkvicker väl
på de ängar gröna,
där en ljuvlig ro min själ
i hans vård får röna.
* 2. För sitt namn han låter mig
aldrig vilse fara,
leder mig den rätta stig,
där jag trygg kan vara.
Om jag går i mörkrets dal,
jag dock icke rädes:
Gud, min träst i alla kval,
du är där tillstädes.
* 3. Med din stav, ditt ord och råd
du mig troget leder,
och ett bord av idel nåd
du åt mig bereder.
Godhet blott skall följa mig
hela levnadsdagen.
Sist jag varder upp till dig
i din boning tagen.
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