
76 ANDAKTER VID OLIKA TILLFÄLLEN

E. Vid en grav
När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt eller
använda detta material i tillämpliga delar.

Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.

Under andakten kan man tända ett ljus på graven.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 131, 241, 391 eller 579
– före böneavsnittet: 319 eller 571
– avslutande musik: 31, 378, 383 eller 584

Inledningsord
Moment 2.

Kära vänner. Jesus har lidit och dött för vår skull. Han begravdes, men han
uppstod på tredje dagen från de döda. När vår Frälsare vilade i graven helgade
han den till ett vilorum för oss. På denna heliga plats fylls vårt hjärta av läng-
tan och tacksamhet.

eller

Kära vänner. I denna grav vilar en människa som har stått oss nära. Fastän
NN är borta är han/hon ändå hos oss i vårt minne. Vi känner att de band
som förenar oss når över dödens gräns. Gud är Herren över liv och död. Han
är hos oss också i vår saknad, och han ger oss sin kraft.

Psaltarpsalm
Moment 3.

Jag lägger mig ner i frid och sover.
Du, Herre, låter mig bo i trygghet.

Ps. 4:9

eller
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Herren är min herde, *
ingenting skall fattas mig.

Han för mig i vall på gröna ängar, *
han låter mig vila vid lugna vatten.

Han ger mig ny kraft
och leder mig på rätta vägar, *
sitt namn till ära.

Inte ens i den mörkaste dal *
fruktar jag något ont,

ty du är med mig, *
din käpp och din stav gör mig trygg.

Din godhet och nåd skall följa mig *
varje dag i mitt liv,

och Herrens hus skall vara mitt hem *
så länge jag lever.

Ps. 23:1–4, 6

eller

Sparven har funnit ett rede *
och svalan ett bo för sina ungar:

dina altaren, Herre Sebaot,*
min konung och min Gud.

Lyckliga de som bor i ditt hus *
och alltid kan sjunga ditt lov.

Lyckliga de som har sin styrka i dig, *
de som gärna drar upp till templet.

När de går genom Bakaträdens dal
blir den en flödande källa, *
höstregnet fyller den med välsignelse.

De går genom port efter port, *
tills de möter Gud på Sion.

Ps. 84:4–8

Gloria Patri
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
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Bibelläsning
Moment  4.

Rom. 8:38–39

Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken
något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter
i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i
Kristus Jesus, vår herre.

1 Kor. 15:42–49

Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår
oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått
svagt uppstår fullt av kraft. Det som blir sått som en kropp med fysiskt liv
uppstår som en kropp med ande. Finns det en kropp med fysiskt liv, så finns
det också en med ande. Och så står det skrivet: Den första människan, Adam,
blev en varelse med liv. Men den siste Adam blev en ande som ger liv. Det
andliga kommer alltså inte först, utan det fysiska; därefter kommer det andliga.
Den första människan kom från jorden och var jord; den andra människan
kom från himlen. Som den jordiska var, så är också de jordiska, och som den
himmelska är, så är de himmelska. Och liksom vi blev en avbild av den
jordiska, skall vi också bli en avbild av den himmelska.

2 Kor. 5:1–5

Vi vet att då det tält som är vår jordiska boning rivs ner har Gud en byggnad
åt oss i himlen, en evig boning som inte är gjord av människohand. Medan
vi är här ropar vi av längtan efter att få ikläda oss vår himmelska boning. Ty
har vi väl klätt oss i den skall vi inte stå där nakna. Vi som ännu bor i tältet
ropar i vårt betryck; vi vill ju inte bli avklädda, vi vill bli påklädda, så att det
som är dödligt uppslukas av livet. Gud har själv skapat oss just för detta, och
som en borgen har han gett oss Anden.

Joh. 6:39–40

Jesus säger:
”Och detta är hans vilja som har sänt mig: att jag inte skall låta någon

gå förlorad av dem som han har gett mig utan låta dem uppstå på den sista
dagen. Ty detta är min faders vilja: att alla som ser Sonen och tror på honom
skall ha evigt liv. Och jag skall låta dem uppstå på den sista dagen.”
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Böneavsnitt
Moment  8.

Bön
1.
Gud, himmelske Fader. Du vet hur smärtsam dödens verklighet är och hur
tomt det känns när någon har lämnat oss. Var oss nära i vår saknad. Lär oss
att vara ödmjuka inför din vilja och att söka styrka i ditt ord. Trösta oss när
ensamheten känns tung. Bevara oss så att vi inte förlorar vårt hopp och hjälp
oss att övervinna rädsla och ångest. Fyll oss med din frid. Herre, stanna hos
oss också när sorgens smärta har lättat. Gud, tack för NN och för de år vi fick
tillsammans. Tack för alla minnen som nu bär oss och ger oss kraft. Vi
överlämnar oss själva och vårt liv i dina händer. Bär oss med din nåd, så att
tron och hoppet växer till allt mer.

Gud, du vet vad vi behöver, och du har lovat att alla våra suckar når fram till
dig. Därför kommer vi med förtröstan inför dig med våra böner. Hör nu också
vår tysta bön.

– tyst bön

Fader, vi tackar dig för att du sände din Son till denna dödens värld för att
bära våra smärtor och bördor. Tack för att han är försoningen för våra synder.
Hjälp oss att hålla fast vid det löfte han gav oss, när han sade: ”Jag är
uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och
den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö.” När vår dödsstund
kommer, tag då emot oss för vår Frälsares skull. Låt oss få möta våra kära hos
dig i din härlighet. Hör oss när vi ber i din Sons Jesu Kristi namn.

2.
Himmelske Fader. Vid denna grav blir vi stilla inför dig. Du har gett oss livet,
men du har också bestämt att vi måste dö. Vi minns NN, som har fullbordat
sin vandring och nu väntar på uppståndelsens dag. Vi tackar dig för allt det
goda som du gav oss genom honom/henne. Stöd oss i vår sorg och hjälp oss
att acceptera att han/hon inte längre är hos oss. Hjälp oss att minnas att vi
ständigt är på väg mot evigheten. Lär oss att ta vara på den tid vi har och att
leva vårt liv i förtröstan på dig. Tack för vår familj, våra vänner och alla dem
som före oss har gått över tidens gräns. Hjälp oss att bli till glädje och välsignelse
för varandra.
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Gud, låt ingenting hindra oss från att vinna det eviga livet. Hjälp oss att ta
vår tillflykt till Kristi nåd och syndernas förlåtelse. Led oss på den rätta vägen,
så att vi en gång får gå hem i frid. Ge oss en jublande återförening med våra
kära. Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.

3.
Helige, levande Gud. Tack för att jag får lämna NN i din hand. Låt det eviga
ljuset lysa för honom/henne. Fyll också mitt hjärta med din frid, och var mig
nådig för din älskade Sons Jesu Kristi skull.




