Familjegudstjänst

9. (FPV 31)
1. Jesus, du som är min Frälsare, / du finns alltid här för mig. / Alla dagar
är du nära mig, / det du lovat i ditt ord.
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2. Jag får be till dig när allt känns svårt, / för jag vet du hör min bön. / Du
har lovat att du hör på mig / när jag ber i Jesu namn.
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3. Jag kan säga allt till dig, min Gud, / för jag vet du är min vän.
Ja, du lyssnar och du bryr dig om / för jag är ditt lilla barn.

10. (FPV 13)
Alls inga bekymmer nu gör dig, / din Fader i himmelen hör dig! / Han ger
mycket mer än du hoppas och ber, / han vet om dig och tänker på dig!

11. (FPV 1)
1. Alla, alla vill vi ha med, / vill vill vi ha med till himlen. / Alla, alla vill
vi ha med / till himlens ljusa land. / Far och mor, / syster och bror, / liten
och stor, / alla, alla vill vi ha med / till himlens ljusa land.
2. Herren Jesus vill ha oss med, / vill ha oss med till himlen. / Herren
Jesus vill ha oss med / till himlens ljusa land. / Far och mor, / syster och
bror, / liten och stor, / Herren Jesus vill ha oss med till himlens ljusa land.
3. Kom nu, alla, kom nu med oss, / kom nu med oss till himlen! / Kom nu,
alla, kom nu med oss / till himlens ljusa land! / Far och mor, / syster och
bror, / liten och stor, / kom nu, alla, kom nu med oss / till himlens ljusa
land!

12. (FPV 32)
Jag är med er alla dagar intill tidens ände,
alla dagar, alla dagar.

(FPV)

1. (FPV 2)
1. Allt är underbart / i min Faders hus, / i min Faders hus, i min Faders
hus. / Allt är underbart / i min Faders hus. / Där är fröjd, / fröjd, / fröjd!
2. Jesus vägen är till min Faders hus, till min Faders hus, till min Faders hus.
Jesus vägen är till min Faders hus. Där är fröjd, fröjd, fröjd!
3. Jag vill vara där i min Faders hus, i min Faders hus, i min Faders hus. Jag
vill vara där i min Faders hus. Där är fröjd, fröjd, fröjd!

2. (FPV 19)
1. Gud, förlåt mig allt vad jag / syndat har mot dig idag! / Det jag vet och
inte vet, / käre Gud, förlåt mig det!
2. Tack, o Fader, för allt gott / som idag av dig jag fått! / Lär mig älska, lyda
dig, / du som först har älskat mig!
[vers 3, som är en aftonbön, utgår]

3. (FPV 24)
1. Han har kastat alla mina synder bak sin rygg. / Han ser dem aldrig mer, /
han ser dem aldrig mer. / Han har kastat alla mina synder bak sin rygg. /
Han ser dem aldrig mer.
2. Såsom öster är från väster är de långt från mig, / är de långt från mig, är
de långt från mig. / Såsom öster är från väster är de långt från mig. / Han ser
dem aldrig mer.

4. (FPV 6)
Brist ut nu i jubel, min själ! / Brist ut nu i jubel, min själ! / Jag vill vara
nära Gud, / där tar glädjen aldrig slut. / Brist ut, / brist ut i jubel, min själ!

5. (FPV 9)
Detta är dagen, / detta är dagen som Herren gjort, / ja, som Herren gjort! /
Låt oss i glädje, / låt oss i glädje nu tacka Gud, / ja, nu tacka Gud! / Detta
är dagen som Herren gjort, / låt oss i glädje nu tacka Gud! / Detta är dagen,
detta är dagen som Herren gjort!

6. (FPV 5)
1. Boken om Jesus är boken för mig, / Där möter Gud mig och drar mig till
sig. /Bibeln, den passar för liten och stor. / Alla som vill kan få hjälp av
Guds ord.
2. Många slags människor finner jag där. / När jag dem möter, jag mycket
mig lär. / Kärleksrik, helig Gud över dem rår. / Han är densamme idag som
igår.
2. Bibeln, den talar om Jesus för mig. / Tänk att på korset han offrade sig! /
Sedan han uppstod och här bland oss bor. / Frälsaren är han för hela vår
jord.
2. Läsa jag får om mitt himmelska hem, / målet som väntar mig där hos
min vän. / Ja, jag vill följa min Frälsare kär, / tills jag får se honom sådan
han är!

7. (FPV 36)
Jesus är vår, Jesus är vår, Jesus är vår kung. / Jesus är vår, Jesus är vår,
Jesus är vår kung.
1. Han dog för oss och han uppstod igen, och han lever än idag!
Jesus är vår …
2. Han leder oss och han ber för oss, för han älskar oss så!
Jesus är vår …

8. (FPV 22)
1. Guds nåd, / att han sände sin son! (x3)
Guds nåd, Guds nåd, att han sände sin son! (x2)
2. Guds nåd, / att han dog på ett kors! (x 3)
Guds nåd, Guds nåd, att han dog på ett kors! (x2)
3. Guds nåd, / att han uppstod igen! (x3)
Guds nåd, Guds nåd, att han uppstod igen! (x2)
4. Guds nåd, att han lever idag! (x3)
Guds nåd, Guds nåd, att han lever idag! (x2)
5. Guds nåd, att han kommer igen! (x3)
Guds nåd, Guds nåd, att han kommer igen! (x2)
6. Guds nåd, halleluja! (x3)
Guds nåd, Guds nåd, halleluja! (x2)

