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B. Förbön för döende
Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.
Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens
krav. Det fullständiga formuläret för förbön för döende finns i Kyrkliga förrättningar, del
1, s. 217.
Då bikt förrättas hos den döende används formuläret för bikt, se Kyrkliga förrättningar, del
1, s. 189.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 319, 325 eller 522
– svar: 400, 432, 511 eller 583
– avslutande musik: 60:4–6, 255:3, 515, 524, 579 eller 584

Inledningsord
Moment 2.

Kära vänner. Jesu sista ord på korset är fulla av tillit. Han sade: ”Fader, i dina
händer lämnar jag min ande” (Luk. 23:46). I förtröstan på Kristus och hans nåd
lämnar vi oss i vår himmelske Faders händer.

Psaltarpsalm
Moment 3.

Skydda mig, Gud, jag flyr till dig.
En ljuvlig lott har tillfallit mig, *
ja, min arvedel finner jag skön.

Jag vill prisa Herren, han ger mig råd, *
mitt inre förmanar mig om natten.

Jag har alltid Herren inför mig, *
när han står vid min sida vacklar jag inte.

Därför gläds mitt hjärta och jublar, *
min kropp är i trygghet,

ty du lämnar mig inte åt dödsriket, *
du låter inte din trogne se graven.

Du visar mig vägen till liv,
hos dig finns glädjens fullhet, *
ständig ljuvlighet i din högra hand.

Ps. 16:1, 6–11
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eller

Till dig, Herre, tar jag min tillflykt, *
svik mig aldrig!

Du som är trofast, rädda mig, *
lyssna på mig,
skynda till min hjälp.

Var min klippa dit jag kan fly, *
borgen där jag finner räddning.

Ja, du är min klippa och min borg. *
Du skall leda och styra mig,
ditt namn till ära.

Jag överlämnar mig i dina händer. *
Du befriar mig, Herre, du sanne Gud.

Ps. 31:2–4, 6

eller

Förbarma dig, Gud, i din nåd, *
stryk ut mina synder i din stora godhet.

Gör mig fri från all min skuld *
och rena mig från min synd.

Jag vet vad jag har brutit, *
min synd står alltid inför mig.

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, *
ge mig ett nytt och stadigt sinne.

Driv inte bort mig från din närhet, *
ta inte ifrån mig din heliga ande.

Låt mig åter glädjas över att du räddar, *
håll mig uppe, ge mig ett villigt sinne.

Ps. 51:3–5, 12–14

eller

Lova Herren, min själ, *
hela mitt jag vill prisa hans heliga namn!

Lova Herren, min själ, *
minns allt det goda han gör:

han förlåter alla mina synder *
och botar alla mina sjukdomar,

han räddar mig från graven *
och kröner mig med nåd och barmhärtighet.

Ps. 103:1–4



53FÖRBÖN FÖR DÖENDE

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

Bibelläsning
Moment 4.

Rom. 8:18, 24–27

Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet
som skall uppenbaras och bli vår.

I hoppet är vi räddade – ett hopp som man ser uppfyllt är inte något
hopp, vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser,
då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när Anden stöder oss i vår svaghet.
Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med
rop utan ord, och han som utforskar våra hjärtan vet vad Anden menar,
eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill.

Rom. 8:38–39

Ty 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.

2 Kor. 4:18–5:5

Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.
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.
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Joh. 11:25–26

Jesus säger:
”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.”

Joh. 14:1–3

Jesus säger:
”Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders hus finns

många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats åt er?
Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka
och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är.”

Då man ber för ett barn:

Mark. 10:13–16

Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna
visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade: ”Låt barnen
komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de.
Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit
in.” Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.

Böneavsnitt
Moment 8.
Böneavsnittet kan inledas med syndabekännelse.

Nådeförsäkran
Den som förrättar förbönen lägger sin hand på den döendes huvud och säger:

I det heliga dopet blev du upptagen i Guds eviga nådeförbund, och vår Fräls-
are Jesus Kristus har lovat vara med dig alla dagar till livets slut. Nu  säger han
till dig: ”Var inte orolig, mitt barn, dina synder är förlåtna.”

Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes delaktighet
vare med dig. Amen.

eller

Om än bergen rubbas och höjderna vacklar, skall min trohet mot dig inte
rubbas och mitt fredsförbund inte vackla, säger han som älskar dig, Herren.
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När ditt uppbrott nalkas får du i trygghet lämna ditt liv i Frälsarens händer.
Må Gud låta sina heliga änglar föra dig till det himmelska hemmet och ge dig
sin eviga frid.

Den som förrättar förbönen lyfter handen från den döendes huvud och fortsätter:

Kära anhöriga och vänner. Må Gud ge er sin kraft och hjälpa er att  förtrösta
på Jesus Kristus. Hans frid, som är mera värd än allt vi tänker, skall ge era
hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.

Bön

Vår Herre och Gud, käre himmelske Fader. Din nåd och kärlek är utan  gräns.
Tag emot din tjänare NN. Var hans/hennes trygghet i dödens stund och för
honom/henne hem till det eviga livet. Detta ber vi om genom din Son Jesus
Kristus.




