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Nattvard i hemmen, kort version 
 

Inbjudan   
 

Ledare: Nattvardsbordet är dukat.  
               Det är Jesus som bjuder oss att vara med. Han har lovat att där två  
               eller tre är samlade i hans namn, där är han mitt ibland dem. 
 
 
 
 

Syndabekännelse och förlåtelse          
Ledare: Vi ber tillsammans om Guds förlåtelse: 
 

Alla: Gud, med dig kan vi dela allt, utan att behöva skämmas. 
         Därför berättar jag nu om det som gör ont och det som jag ångrar. 
         Jag har sårat andra och andra har sårat mig. 
         Jag delar också det som gör mig rädd. 
         Lyssna till min tysta bön. 
 

(Tyst bön) 
 

Ledare: När du har syndat – Jesus förlåter dig! 
              När du har blivit sårad – Jesus vill göra helt 
              När du är rädd – du är inte ensam
 
 
Instiftelseord                                        
Ledare: Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt    
       det och sade:  ”Detta är min kropp som offras för er, Gör detta till minne av mig.”     
       (Lyft upp brödet och bryt) 
        Likaså tog han bägaren efter måltiden och sade: 
      ”Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. (Lyft upp bägaren/häll upp) 
        Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig.” 
         (1 Kor 11:23-26) 
 
(Fri tackbön för gåvorna) 
 
 
 
 
 

Utdelning 
Brödet/kex: ”Kristi kropp för dig utgiven” eller ””Jesus dog för dig” 
Vinet/druvjuicen/saft: ”Kristi blod för dig utgjutet” eller ”Jesu blod rann för din skull” 
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Nattvard i hemmen, lång version 
 

Inbjudan   
 

Ledare: Nattvardsbordet är dukat.  
               Det är Jesus som bjuder oss att vara med. Han har lovat att där två  
               eller tre är samlade i hans namn, där är han mitt ibland dem. 
 
 
 
 

Syndabekännelse och förlåtelse          
Ledare: Vi ber tillsammans om Guds förlåtelse: 
 

Alla: Gud, med dig kan vi dela allt, utan att behöva skämmas. 
         Därför berättar jag nu om det som gör ont och det som jag ångrar. 
         Jag har sårat andra och andra har sårat mig. 
         Jag delar också det som gör mig rädd. 
         Lyssna till min tysta bön. 
 

(Tyst bön) 
 

Ledare: När du har syndat – Jesus förlåter dig! 
              När du har blivit sårad – Jesus vill göra helt 
              När du är rädd – du är inte ensam 
 
 
 
 

Vår Fader  
Ledare: Vi ber tillsammans den bön Jesus lärde oss: 
 

Alla: 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 i dag 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. 
 
 
 
Instiftelseord                                        
Ledare: Den natten då Herren Jesus blev förrådd 
               tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: 
               ”Detta är min kropp som offras för er. 
               Gör detta till minne av mig.” 



3 
 

               Likaså tog han bägaren efter måltiden och sade: 
               ”Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. 
               Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig.” 
                (1 Kor 11:23-26) 
 

Alla: Kristus, din död förkunnar vi, 
         din uppståndelse bekänner vi, 
         till dess du kommer åter i härlighet. 
 
(Fri tackbön för gåvorna) 
 
 
 

Brödbrytelsen 
Ledare: (Lyft upp bägaren)  
              Bägaren, som vi välsignar, 
              ger oss gemenskap med Kristi blod. 
              (Lyft upp brödet och bryt)  
              Brödet, som vi bryter, 
              ger oss gemenskap med Kristi kropp. 
 

Alla: Eftersom brödet är ett enda 
         är vi – fast många – en enda kropp. 
         Alla får vi del av ett och samma bröd. 
 
 
 
 
 

Utdelning 
Brödet/kex: ”Kristi kropp för dig utgiven” eller ””Jesus dog för dig” 
Vinet/druvjuicen/saft: ”Kristi blod för dig utgjutet” eller ”Jesu blod rann för din skull” 
 
 
Välsignelsen 
Alla: Herren välsignar oss och beskyddar oss. 
         Herren låter sitt ansikte lysa mot oss och visar oss nåd. 
         Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin fred. 
         I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen 
 


