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INGENTING ÄR OMÖJLIGT FÖR HERREN 
Luk 1:37 

 
Psalm   
O Store Gud, Psalmboken  nr 11  
 

L 1 Ack, Herre, min Gud, du har gjort himlen och 
jorden med väldig makt och lyftad arm. Ingenting är 
omöjligt för dig. Jer.32:17.  
 

Psalm  
Eget val 
 

Förbön  
A Vi tänker på och ber..  
 

L 1 .. för alla fängelsesjälavårdare och frivilliga  
Tyst bön  
 

L 2 Käre Herre, gör det möjligt för all dem som arbetar 
för dig att tjäna med glädje och kärlek i ditt namn.  
 

A I din nåd, hör oss Herre. Vi tänker på och ber..  
 

L 1 .. för alla i besluts- och ledarpositioner i fängelser 
runt om i världen  
Tyst bön  
 

L2 Käre Herre, ge dem visdom att leda med rättvisa 
och förståelse för dem de har i sin vårdnad.  
 

A I din nåd, hör oss Herre. Vi tänker på och ber..  
 

L 1 .. för familjer och vänner till frihetsberövade 
Tyst bön  
 

L2 Käre Herre, låt dem få känna din styrka och 
medkänsla så de orkar igenom den svåra tiden 
 

A I din nåd, hör oss Herre.  Vi tänker på och ber.. 
 

L 1 ..för alla brottsoffer, såväl innanför som utanför 
fängelserna  
Tyst bön  
 

L2  Käre Herre, genom din barmhärtighet kan de finna 
frid I förlåtelsen. 
A I din nåd, hör oss Herre. Vi tänker på och  
ber.. 
 

L 1 .. för alla dem i samhällen runt om i världen, som 
kämpar med fysiska och ekonomiska svårigheter, och 
missbruk  
L 2 Käre Herre, må de som är i svåra omständigheter 
finna styrka I ditt ord, och alternativa livsvägar i stället 
för brott. 
 

 
 A I din nåd, hör oss Herre.  Vi tänker på och ber..  
 

L 1 .. för oss alla som bor i din värld  

Tyst bön  
 

L 2 Käre Herre, må du ge oss visdom och medkänsla 
att förmedla till andra genom goda relationer, så att 
alla får veta om och erfara din kärlek.  
 
 

A I din nåd, hör oss Herre, när vi tillsammans ber den 
bön du gav till oss:  
 

Vår Fader, du som är i himlen. 
Låt ditt namn bli helgat. 
Låt ditt rike komma.  
Låt din vilja ske, på jorden så som 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.  
 
 

Slutbön  
L 2 Herre, Gud, välsignad är du, universums skapare. 
Du har kallat oss att tjäna dig genom bära ett 
glädjebudskap till de fattiga och frihet till de fångna. 
Se med välvilja på alla som tjänar dig i detta, ge oss 
visdom, kunskap och förståelse för ditt budskap till 
alla. Fyll våra hjärtan med iver och uthållighet som 
budbärare av evangelium.  
 

Välsignelse  
L 1 Herren välsignar dig och beskyddar dig  
Herren låter sitt ansikte lysa mot dig  
och visar dig nåd  
Herren vänder sitt ansikte till dig  
och ger dig sin frid och fred.  
I Faderns, Sonens  
och den heliga Andens namn,  
Amen.  
 

Psalm  

Eget val  


