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A. Barndop
Kyrkans medlemmar skall befordra sina barn till dopet utan onödigt dröjsmål
(KO 2:15,1). Då man avgör om ett barn kan döpas skall bestämmelserna i 3 § i
religionsfrihetslagen (453/2003) och KL 1:3,2 följas. I fråga om dopförrättningen
skall bestämmelserna i KO 2:13–17 iakttas och detta formulär användas.
Ett barns vårdnadshavare beslutar gemensamt om ett barn under tolv år skall döpas,
förutsatt att åtminstone någon av föräldrarna eller vårdnadshavarna är medlem av
kyrkan. Om vårdnadshavarna efter barnets födelse dock inte kommer överens om
detta, kan barnets mor, som är vårdnadshavare, ensam besluta inom ett år från
barnets födelse att barnet skall döpas. Om en domstol har beslutat något annat om
uppgiftsfördelningen mellan vårdnadshavarna med stöd av 9 § 3 mom. i lagen
angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/1983) skall dock domstolens
beslut följas.
Ett 12–14 år gammalt barn kan döpas endast med sitt eget skriftliga samtycke,
förutsatt att vårdnadshavarna har kommit överens om detta.
Den som döps skall ha minst två faddrar vilka skall vara konfirmerade medlemmar
av en evangelisk-luthersk kyrka eller höra till en kristen kyrka eller ett religions-
samfund som kyrkomötet har godkänt ett avtal med (KO 1:4,2). Utöver dessa kan
även medlemmar av kristen kyrka eller kristet religionssamfund som godkänner
ett av den evangelisk-lutherska kyrkan förrättat dop vara faddrar. Minst två
faddrar eller andra vittnen skall vara närvarande vid dopförrättningen.
Prästen bör i god tid före dopet ta kontakt med hemmet för att samtala om dopets
betydelse och komma överens om praktiska arrangemang. I detta sammanhang
kan man hålla en andakt. Prästen bör även diskutera namngivningen, ty för-
samlingen skall utreda att namnet är lagenligt och inom två månader efter barnets
födelse tillställa befolkningsdatasystemet uppgiften om namnet för registrering
(32 a § i namnlagen, 694/1985).
Dopet förrättas i en kyrka, i ett kapell, i hemmet eller på annan lämplig plats enligt
överenskommelse mellan prästen och föräldrarna.
Under dopförrättningen kan kyrkans påskljus vara tänt.
Vid valet av musik bör förrättningens gudstjänstkaraktär beaktas.

I Inledning

1. Psalm
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2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

Välsignelse
L I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.
F Amen.

Växelhälsning
L Herren vare med er.
F Herren välsigne dig.

3. Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L Kära vänner. Kära NN och NN. Gud har gett er detta barn. Ni har
följt Jesu uppmaning och bär nu fram ert barn i det heliga dopet. Vi
minns Herrens löfte till sitt folk när han säger: ”Var inte rädd, jag har
friköpt dig, jag har gett dig ditt namn, du är min” (Jes. 43:1).  Detta  löfte
blir en verklighet i dopet, där Gud sluter barnet i sin famn och skänker
frälsningens gåva.

eller

L Kristna församling. Jesus lät barnen komma till sig och tog dem i sin
famn. Därför bär vi nu fram detta barn till honom. I dopet upptas
barnet i Guds gemenskap och får det eviga livets gåva. Jesus säger:
”Den som kommer till mig skall jag inte visa bort.” (Joh. 6:37)

eller

L  Kära kristna församling. Jesus sade att den som vill komma in i Guds
 rike måste födas på nytt av vatten och ande. Därför gav han sitt liv
 för oss och instiftade dopet. Genom dopet får vi del av frälsningen
 och det eviga livet. Gud föder oss på nytt och ger oss sin Ande som
 gåva. Så blir dopet ett tecken som vittnar om att vi tillhör honom
 och äger det nya livet. Jesus säger: ”Jag har kommit för att de skall
 ha liv, och liv i överflöd.” (Joh.10:10)

eller
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L Kära vänner. Vi är samlade för att dela glädjen över dopet. I dopet bär
vi fram detta barn till Gud och ber om Andens beröring till nytt liv i
Kristus. Varje människa är skapad till Guds avbild, och Gud vill att vi
skall leva som ljusets barn. I Kristus Jesus får vi möta det ljus som ger
världen liv, hopp och tro.

4. Psaltarpsalm
Man kan välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller någon
annan psaltarpsalm.
Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Den kan omges av en
antifon. Psalmtoner, se Gudstjänstboken s. 441. Omkväden
till psaltarpsalmerna s. 404, nr 723, 724.
Psaltarpsalmen avslutas med Gloria Patri, som kan ersättas
av en psalmvers ur psalmboken, t.ex. 22:15, 53:4, 90:4, 106:7,
153, 173:4, 174:4, 254:4, 286:3 eller 566:7. Gloria Patri utelämnas
under fastetiden från och med femte söndagen i fastan.

Antifon
Kom och se Guds gärningar,
hans väldiga verk bland människor.

Ps. 66:5
eller

Detta är dagen då Herren grep in.
Låt oss jubla och vara glada!

Ps. 118:24

Psalm
Herre, vår härskare, *
väldigt är ditt namn över hela jorden.

Jag vill besjunga din himmelska prakt *
med ett barns, ett dibarns mun.

Du har rest ett värn mot dina fiender *
för att betvinga ovän och hämnare.

När jag ser din himmel, som dina fingrar format, *
månen och stjärnorna du fäste där,

vad är då en människa att du tänker på henne, *
en dödlig att du tar dig an honom?

Du gjorde honom nästan till en gud, *
med ära och härlighet krönte du honom.

Herre, vår härskare, *
väldigt är ditt namn över hela jorden.

Ps. 8:2–6, 10
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eller

Hylla Herren, hela världen, †
tjäna Herren med glädje, *
träd fram inför honom med jubelrop!

Besinna att Herren är Gud,
han har gjort oss och vi är hans, *
hans folk, fåren i hans hjord.

Gå in genom hans portar med tacksägelse, †
kom till hans förgårdar med lovsång. *
Tacka honom, prisa hans namn,

ty Herren är god,
evigt varar hans nåd, *
från släkte till släkte hans trofasthet.

Ps. 100
eller

Jag ser upp emot bergen: *
varifrån skall jag få hjälp?

Hjälpen kommer från Herren, *
som har gjort himmel och jord.

Han låter inte din fot slinta, *
han vakar ständigt över dina steg.

Han sover aldrig, han vakar ständigt, *
han som beskyddar Israel.

Herren bevarar dig, †
i hans skugga får du vandra, *
han går vid din sida.

Solen skall inte skada dig om dagen, *
inte månen om natten.

Herren bevarar dig från allt ont, *
från allt som hotar ditt liv.

Herren skall bevara dig †
i livets alla skiften, *
nu och för evigt.

Ps. 121

eller

Herre, jag tackar dig för dina mäktiga under, *
förunderligt är allt du gör.

Du kände mig alltigenom, *
min kropp var inte förborgad för dig,

när jag formades i det fördolda, *
när jag flätades samman i jordens djup.

Du såg mig innan jag föddes, *
i din bok var de redan skrivna,
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de dagar som hade formats *
innan någon av dem hade grytt.

Ps. 139:14–16

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

Antifonen upprepas.

5. Frågor eller uppmaning

Frågor

L Vilket namn har ni gett ert barn?

Svar:  NN.

L Vill ni att ert barn skall döpas till den kristna tron?

Svar:  Ja.

L Vill ni, föräldrar och faddrar, tillsammans med församlingen ansvara
för att NN får en kristen fostran?

Svar: Ja.

eller

L Ni har gett ert barn namnet NN. Vill ni att han/hon skall döpas till
den kristna tron?

Svar: Ja.

L Vill ni, föräldrar och faddrar, tillsammans med församlingen ansvara för
att NN får en kristen fostran?

Svar: Ja.
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Uppmaning

L Ni har gett ert barn namnet NN. I dag döps han/hon till den kristna
tron. Föräldrar och faddrar, det heliga dopet förpliktar er att tillsam-
mans med församlingen ansvara för att barnet får en kristen fostran.

6. Korstecknet
Prästen tecknar korsets tecken på barnets panna och bröst och säger:

Tag det heliga korsets tecken på din panna c och på ditt bröst c till ett
vittnesbörd om att Jesus Kristus, den korsfäste, har friköpt dig och kallat dig
att vara hans lärjunge.

Prästen fortsätter:

Gud, den barmhärtige, har genom sin Son Jesus Kristus berett dig frihet från
syndens, dödens och ondskans välde. Må han ge dig kraft att varje dag dö
bort från synden och leva för Kristus.

eller

Prästen säger:

Barmhärtige Gud. Bara du frälsar från allt ont. Befria NN från mörkrets välde.
Skriv hans/hennes namn i livets bok och led honom/henne i ditt ljus.

Prästen tecknar korsets tecken på barnets panna och bröst och säger:

Tag det heliga korsets tecken på din panna c och på ditt bröst c till ett
vittnesbörd om att Jesus Kristus, den korsfäste, har friköpt dig och kallat dig
att vara hans lärjunge.

7. Bön
Uppmaningen till bön kan följas av en kort tyst bön.

L Låt oss be.

1.
Allsmäktige Gud.
I dopet omsluter du oss med din nåd.
Du befriar oss från syndens, dödens och ondskans välde
och förenar oss med Kristus.
Vi ber för NN som har välsignats med frälsningens tecken.
Upptag honom/henne i din gemenskap.
Uppfyll honom/henne med din heliga Ande.
Hjälp honom/henne att alltid leva som ditt barn,
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och låt honom/henne en gång få komma till dig i ditt eviga rike.
Hör oss för vår Frälsares Jesu Kristi skull.

2.
Gud,
vi tackar dig för livets gåva.
I dopet ger du oss din nåd och kärlek.
NN har nu välsignats med korsets tecken.
Upptag honom/henne i din gemenskap.
Låt honom/henne få växa upp i trygghet
och uppfyll honom/henne med din heliga Ande.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

          3.
          Allsmäktige Gud.

Vi tackar dig för detta barn,
som är din stora gåva.
Tack för att ditt himmelska rike tillhör barnen
och för att du ger NN en framtid och ett hopp.
Du tar oss i din vård och för oss in i din kyrkas gemenskap.
Du leder oss med din heliga Ande och ditt ord.
Låt NN få växa upp som en Jesu Kristi lärjunge.
Stöd honom/henne med din kraft
och bevara honom/henne i tron.
Låt honom/henne till sist få ärva det eviga livet.
Vi ber i vår Herres Jesu Kristi namn.

4.
          Allsmäktige Gud, käre himmelske Fader.

Vi tackar dig för att du har gett oss det heliga dopet
där vi i Jesu namn renas från synden
och din Ande föder oss på nytt.
Vi ber till dig:
Tag detta barn genom det heliga dopet in i din gemenskap.
Beskydda honom/henne för mörkrets makt
och låt honom/henne få tjäna dig i trofasthet under hela sitt liv.
Ge honom/henne till sist ett hem hos dig i himlen.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

5.
Gud, vi tackar dig
för att du ända från livets början
har gett oss så många gåvor.
Nu tackar vi dig för att du upptar NN i dopets förbund.
Låt honom/henne få uppleva kraften
i Kristi död och uppståndelse.
Ge honom/henne nåden
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att alltid få tjäna dig och sina medmänniskor.
Låt dina heliga änglar bevara honom/henne under färden
och led honom/henne till sist
hem till härligheten hos dig.
Detta ber vi om i din Sons Jesu Kristi namn.

6.
Gud, vår Far.
Livet är din stora gåva.
Du såg detta barn
redan innan det föddes.
Upptag NN i dopets förbund.
Låt Kristi kärlek omsluta honom/henne
i livets alla skiften.
Ett litet barn behöver skydd och hjälp.
Var du med NN och bär honom/henne i din famn.
Låt din välsignelse vila över hela hans/hennes liv.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

F Amen.

II Ordet

8. Bibelläsning
Någon eller några av följande bibeltexter läses. Man kan också välja bibeltexter
enligt kyrkoåret eller andra bibeltexter. Evangeliet om Jesus och barnen (Mark.
10:13–16) läses alltid till sist.
Textläsaren anmäler bibelstället.
Mellan textläsningarna kan svar infogas (psaltarpsalm, psalm, sång, instrumen-
talmusik eller stilla meditation).

Jes. 43:1

Nu säger Herren,
han som har skapat dig:
Var inte rädd, jag har friköpt dig,
jag har gett dig ditt namn, du är min.

Rom. 6:3–4

Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta
in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med ho-
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nom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de
döda genom Faderns härlighet.

Gal. 3:26–28

Alla är ni genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har
ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man
eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Tit. 3:4–5

När Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna blev uppenbara
räddade han oss – inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar utan
därför att han är barmhärtig – och han gjorde det med det bad som återföder
och förnyar genom den heliga anden.

1 Petr. 3:20–21

I Noas dagar väntade Gud tålmodigt, medan arken byggdes i vilken några få
räddades genom vattnet. På motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet,
som inte innebär att kroppen görs ren från smuts utan att man med gott
uppsåt vänder sig till Gud. Och ni räddas genom att Jesus Kristus har upp-
stått.

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.

9. Tal
Prästen håller ett fritt tal eller använder något av nedanstående alternativ. Präs-
ten kan tillsammans med föräldrarna välja ett särskilt bibelord för barnet. Detta
bibelord berörs då i talet och skrivs in i dopattesten. I doptalet kan man med
beaktande av doptillfället behandla följande ämnen:

– livets gåva (skapelsen), Kristi försoningsverk (återlösningen), den heliga An-
dens gåva (helgelsen)

– den döptes inlemmande i församlingsgemenskapen
– att leva och växa som kristen
– den kristna fostran, föräldrarnas och faddrarnas uppgifter

Kära vänner. Vi är nu församlade för att ta del av det allra dyrbaraste som
finns i Guds församling. I dopet konkretiseras allt det som gör kyrkan till
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kyrka. Där möter vi Guds nåd när vi utan egen förtjänst upptas som hans
barn, där finner vi hela den rika frälsningsskatt som Kristus vunnit åt oss, och
där får vi också kallelsen att leva som en Jesu lärjunge här i världen.

Liksom ett litet sandkorn kan reflektera hela solens ljus, så rymmer
dopets vatten och den enkla dophandlingen hela den gudomliga allmaktens
och kärlekens gränslösa mysterium. Dopet är en tvagning eller rening, inte
bara  symboliskt utan också reellt. Det som dopet i kraft av Guds ord och löfte
renar oss från är den synd och bortvändhet från Gud som ingen människa
går fri ifrån. Den finns hos oss från livets första ögonblick. Men om
människosläktets synd är stor, så är Guds nåd ännu större. Och aldrig blir
Guds förekommande och kravlösa nåd så påtaglig och tydlig som när ett litet
barn döps i hans namn.

Liksom allt liv är också dopet något totalt. Det förenar oss med Gud i
Kristus och ger oss ett arv som sträcker sig ända in i evigheten. Det kors som
tecknas på barnets panna och bröst är något som inte utplånas. Det påmin-
ner om Jesu eget doplöfte att han skall vara med oss alla dagar till tidens slut.

Vi ser alltså att evigheten bryter in i tiden när nu detta dop skall för-
rättas. Gud välsigne er, föräldrar, faddrar och anhöriga, som har följt Jesu upp-
maning och fört ert barn fram till dopet. Ni är en del av den kyrka som detta
barn i dag blir en medlem av och i vars gemenskap vi alla får erfara nåd och
åter nåd. Ta väl hand om detta barn. Fostra och led det med den vishet som
Gud ger er och bär det i era trogna förböner. Här får vi nu slutas samman i
tacksam tro och kärlek, så som det står i Skriften: ”En enda kropp och en
enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren,
en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader, han som står över allting,
verkar genom allt och finns i allt.”

eller

Kära vänner. Här står vi nu med vår glädje över livets under. Varje barn är en
unik skapelse och kommer från första stund att ha en helt egen livshistoria.
Ni har fått gåvan och uppdraget att vara föräldrar, faddrar och anhöriga till
detta barn.

När vi nu skall döpa lilla NN blickar vi in i ett annat under som är
ännu större än skapelsens under. Det är Guds ofattbara nåd och kärlek som
uppenbarades i hans Son Jesus Kristus. Så högt älskade Gud världen att han
gav den sin ende Son. Kristus föddes som människa för att vara en av oss,
och genom sin död på korset befriade han oss från syndens, dödens och mörk-
rets makt. I dopet får vi ta emot allt detta som Kristus har gjort för oss. Vi
omsluts av den gudomliga kärlek som sprang fram på Golgata. Denna kärlek
går som en livgivande ström genom världen.

När Gud skapar och befriar handlar han genom sin Ande. Därför är
dopet i vatten samtidigt ett dop i Guds heliga Ande. I dopet förenas vattnet
med Guds ord, och Guds Ande föder på detta sätt det nya livet. Anden tar
sin boning hos den döpte och blir kvar hos var och en som i tro håller fast vid
Kristus.
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För att ett barn skall kunna döpas måste det finnas troende människor
och en troende församling. Ni representerar i dag detta trons folk. Ni som är
föräldrar, faddrar och anhöriga får i dag det stora uppdraget att fostra och leda
detta barn, så att dess livsvandring ända från dopets stund blir en vandring
med Kristus. Den vandringen sträcker sig ända in i evighetens värld. Det
som sker i dopet anknyter alltså både till det som skedde i Kristi död och
uppståndelse och till det som skall ske en gång när Gud gör allting nytt. Allt
detta sker för vår skull, för att vi som har fått livets gåva också skall få det
eviga livet.

Vad som än händer är det gott och tryggt att kunna säga: Jag är döpt,
jag tillhör Kristus! Må Gud välsigna detta barn som nu skall läggas i Guds
trygga famn, och må han ge oss alla nåden att alltid få leva i dopets förbund.

10. Psalm
Psalmen kan ersättas av en dopsång, s. 406, nr  734, 735, 736,
eller av annan lämplig musik.

III Dopet

11. Dopbefallningen
Vattnet hälls i dopfunten omedelbart före dopbefallningen och bönen, ifall detta
inte gjorts tidigare.

L Vår Herre Jesus Kristus har själv instiftat det heliga dopet, då han sade
till sina lärjungar: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå
därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens
och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har
gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt. 28:18–20)

eller

L Låt oss be.

Allsmäktige och nådige Gud. I begynnelsen skapade du himmel och
jord. Likt en stark vind svepte din Ande fram över de första vattnen
och gav liv åt allt. Så blev vattnet en skapelsens kraft och gåva. I dina
gärningar har du på många sätt förebådat dopet. När flodens vatten
täckte jorden räddade du Noa och hans familj. Du ledde ditt folk ge-
nom Röda havet och befriade det från slaveriet i Egypten. När Johan-
nes i enlighet med din vilja döpte Jesus, din Son, i Jordanfloden, lät du
din Ande sänka sig över honom. På korset blev han för oss en livets
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källa, och efter sin uppståndelse instiftade han dopet, då han sade till
sina lärjungar:

”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör
alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga
Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag
är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt. 28:18–20)

Vi följer din Sons uppmaning och ber: Låt dopets källa alltid vara öp-
pen för din kyrka. Där har vi blivit begravda med Kristus för att vi
skall leva i uppståndelsens nya liv. Sänd din heliga Ande för att låta
detta under ske. Må detta dopvattnen påminna oss om vårt eget dop
och om den djupa föreningen med alla andra som är döpta. Fyll oss
med glädje över att vi som medlemmar av Kristi kyrka får vara lemmar
i hans kropp. Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

F Amen.

eller

L Låt oss be.

Gud, vår livgivare. Du har skapat vattnet som frambringar grönska
på jorden och ständigt förnyar och renar våra kroppar. När floden
kom, räddade du Noa och hans familj i arken. På samma sätt är dopets
nåd en räddande ark också för oss. Du lät ditt folk gå genom havet till
frihet från slaveriet i Egypten. Din Son, Herren Jesus, blev döpt i
Jordanflodens vatten, och han befriade oss från syndens och dödens
bojor genom sin död och uppståndelse. Han instiftade det heliga dopet,
då han sade till sina lärjungar:

”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och
gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den
heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.
Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt. 28:18–20)

Vi ber dig: Sänd din heliga Ande. Låt honom/henne som nu döps i
detta vatten få del av det nya livet, och gör honom/henne till arvinge
av ditt eviga rike. Hör vår bön för vår Herres Jesu Kristi skull.

F Amen.
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*12. Trosbekännelsen
Trosbekännelsen läses gemensamt.

L Låt oss tillsammans bekänna vår gemensamma kristna tro.

F Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,

och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,

och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

L Till delaktighet i denna tro och i alla de löften som den innebär döper
vi nu detta barn i den treenige Gudens namn.

* 13. Dopet
Prästen gjuter tre gånger vatten över barnets huvud och säger:

NN (förnamnen), jag döper dig i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

Prästen lägger handen på barnets huvud och kan uppmana föräldrarna och
faddrarna att delta i handpåläggningen.

L Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes del-
aktighet vare med dig.

F Amen.
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Prästen vidrör dopdräkten och säger:

Aposteln Paulus säger: ”Är ni döpta in i Kristus har ni också
iklätt er Kristus.” (Gal. 3:27)

Prästen tänder dopljuset vid det ljus som står på altaret eller
dopbordet eller vid kyrkans påskljus. Prästen räcker dopljuset
till  föräldrarna och säger:

Jesus säger: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall
inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” (Joh. 8:12)

Prästen tar barnet i famnen och säger:

I det heliga dopet har NN upptagits som medlem i Kristi
kyrka och i X församling. Vi innesluter honom/henne och
hans/hennes hem i vår kärlek och i våra förböner. Jesus
säger: ”Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han
tar emot mig.” (Mark. 9:37)

Prästen ger tillbaka barnet åt föräldrarna eller faddrarna.

14. Psalm
Psalmen kan ersättas av en dopsång, s. 406, nr  734, 735, 736,
eller av annan lämplig musik.

15. Kyrkans förbön
Någon av följande böner kan användas.

L Låt oss be.

1.
Allsmäktige Gud, käre himmelske Far. Vi tackar dig för att du uppehåller
och välsignar din kyrka. Du har upptagit NN i din gemenskap, gett honom/
henne pånyttfödelsens nåd och skänkt honom/henne löftet att få ärva det
eviga livet. Vi ber dig: Bevara NN och låt honom/henne växa till i visdom,
ålder och nåd. Vi tackar dig för den godhet som du har visat hans/hennes
föräldrar. Ge dem ansvarskänsla, vishet och kraft. Hjälp också faddrarna att
med kärlek stöda NN. Hjälp oss alla att leva enligt din vilja och låt oss en
gång få möta dig i din härlighet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.

2.
Gud, vi tackar dig för detta barn, som du har gett åt NN och NN. Genom det
heliga dopet har du gjort NN till ditt barn, till medlem i din kyrka och till
arvinge av det eviga livet. Välsigna NN i alla hans/hennes livsdagar. Sänd
dina heliga änglar för att skydda honom/henne i alla faror. Hjälp hans/hen-
nes föräldrar, faddrar och släktingar att älska honom/henne med trofasthet
och att vara goda föredömen för honom/henne i livet. Led honom/henne i
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din sanning och uppfyll honom/henne med din nåd. Bevara honom/henne i
tron, så att han/hon aldrig överger dig utan en gång får möta dig i din härlig-
het. Hör vår bön för din Sons Jesu Kristi skull.

3.
Allsmäktige, evige Gud. Du är livets källa. Vi tackar dig för den godhet som
du har visat denna familj. Detta barn är din stora gåva. Ge mor och far kraft
att vårda och fostra sitt barn med kärlek. Tack för att du i dopet har låtit NN
bli ditt barn. Vi ber dig: Var nära honom/henne och låt honom/henne finna
trygghet i din nåd och kärlek. Skydda och styrk honom/henne varje dag.
Välsigna alla medlemmar i denna familj. Hjälp dem att lära känna Kristi kär-
lek och att hålla de bud som han har gett i sitt ord. Hjälp dem att stöda
varandra och att leva i inbördes gemenskap. Välsigna NN:s far- och morför-
äldrar och faddrar och styrk dem i deras uppgift. När vår vandring är slut, ge
oss då det eviga livet. Hör vår bön för din Sons Jesu Kristi skull.

4.
L Käre himmelske Far. Vi tackar dig för att du har gjort NN till ditt barn,

till medlem i din kyrka och till arvinge av det eviga livet. Var honom/
henne alltid nära låt honom/henne finna trygghet i din nåd och kär-
lek.

Far eller mor:

Vi tackar dig för vårt barn. Ge oss som är föräldrar kärlek och vishet, så att vi
kan fostra honom/henne enligt din vilja. Tag du vård om honom/henne under
hela livet. Låt oss få ha ett hem där vi förlåter och uppmuntrar varandra.
Hjälp oss att stöda varandra och att hålla oss nära dig också när det är svårt.

Någon av faddrarna:

Hjälp oss som är faddrar att alltmer fördjupa vår vänskap med detta barn. Låt
oss få vara ett stöd i familjens kristna fostran och lär oss att gemensamt söka
hjälp hos dig.

Något av syskonen:

Tack för vår lillebror/lillasyster. Tack för att vi får vara tillsammans när vi
växer upp. Hjälp oss att alltid vara vänner.

Någon av far- eller morföräldrarna:

Vi tackar dig för vårt barnbarn som för oss är ett skapelsens under. Beskydda
honom/henne alla dagar. Låt oss tillsammans få uppleva glädje, närhet och
ömhet. Var du vår trygghet.

L Himmelske Far. Tack för att du hör våra böner. Vi överlämnar detta
barn i din vård. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.
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5.
Vid ett sjukt barns dop:

Allsmäktige Gud. Vi tackar dig för att du har upptagit NN i dopets förbund,
där din nåd och kärlek omsluter honom/henne. Du ser vår oro och ängslan
inför en framtid som är präglad av sjukdom och ovisshet. Nu ber vi: Var oss
nära i vår oro. Ge oss den kraft vi behöver och hjälp oss att lita på att du
känner NN och håller honom/henne i din hand. Sänd dina heliga änglar att
bevara honom/henne. Hjälp oss alla att lita på din faderliga omsorg. Vi tackar
dig för varje dag som du ger oss. Bevara oss i tron på vår Frälsare, så att vi en
gång får komma till det himmelska hemmet. Detta ber vi om i din Sons Jesu
Kristi namn.

6.
När välsignelse av hem förrättas i anslutning till dopet:

Helige Gud.Vi tackar dig för dina gåvor och för din närvaro i livets alla skiften.
Vi ber för NN, som genom dopet har upptagits i din kyrkas gemenskap. Väl-
signa honom/henne under alla hans/hennes livsdagar. Sänd dina heliga äng-
lar att skydda honom/henne. Hjälp föräldrarna och faddrarna att ge honom/
henne en rätt kristen fostran. Stöd oss alla med din nåd och led oss fram till
det himmelska hemmet.

Gud, vi tackar dig i dag för detta hem. Välsigna alla som bor här och som
kommer hit som gäster. Hjälp familjens medlemmar att med trofasthet älska
och tjäna varandra. Välsigna detta hem genom din närvaro, du treenige Gud,
Fader, (c) Son och helig Ande.

F Amen.

16. Herrens bön
Herrens bön läses gemensamt.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 392.

F Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.
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IV Avslutning

17. Välsignelse
             Alternativ text till välsignelsen s. 393.

L Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.

F Amen.

18. Psalm
             Efter psalmen överräcker prästen dopattesten och fadderbreven och inbjuder de
              närvarande till den gudstjänst där man ber för den döpta, för föräldrarna och  för
             faddrarna.
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B. Nöddop
Om man befarar att ett barn dör och det inte går att genast finna en präst som kan
förrätta dopet skall någon medlem av kyrkan döpa barnet i vatten och i den
treenige Gudens namn. Nöddop kan förrättas också av någon annan kristen. Om
möjligt bör vittnen vara närvarande. Nöddopet skall utan dröjsmål anmälas till
pastorskansliet. Nöddopet skall bekräftas så som föreskrivs i kyrkohandboken
(KO 2:14). Nöddop av odöpt vuxen förrättas på samma sätt.

I samband med nöddopet kan man sjunga en psalm, t.ex. 390, 394, 492 eller 493.

1. Dopet
Dopförrättaren gjuter tre gånger vatten över dopkandidatens huvud och säger:

[NN (förnamnen)], jag döper dig i Faderns och Sonens och den heliga Andens  namn.

2. Herrens bön
Herrens bön läses gemensamt.

F Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

3.  Välsignelse
Dopförrättaren säger:

Herren välsigne oss och bevare oss.
Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig.
Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid.
I Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.

F Amen.
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C. Bekräftelse av nöddop
Vid bekräftelse av nöddop av ett barn tillämpas anvisningarna om barndop.
När det gäller bekräftelse av nöddop av en vuxen tillämpas motsvarande moment i
formuläret för dop av ungdomar och av vuxna (1 D).
Ifall man vid nöddopet av ett barn inte har gett något namn sker namngivningen i
samband med bekräftelsen av nöddopet.

I Inledning
1. Psalm

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

Välsignelse
L I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.
F Amen.

Växelhälsning
L Herren vare med er.
F Herren välsigne dig.

3. Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L Kära vänner. I dag tackar vi för både livets gåva och dopets gåva.
Genom det heliga dopet har Gud upptagit NN i sin gemenskap och
skänkt honom/henne det eviga livets nåd. Vi bär nu med tacksamhet
fram NN inför Gud och ber att hans välsignelse skall vila över honom/
henne under hela hans/hennes liv.

eller

L Kära vänner. Jesus kallade till sig barnen, tog dem i famnen och
välsignade dem. I det heliga dopet har han tagit NN i sin famn och
skänkt honom/henne frälsningens gåva. När Jesus instiftade dopet
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lovade han att vara med sina lärjungar alla dagar till tidens slut. I för-
tröstan på detta löfte är vi i dag samlade för att be för er NN och NN
(föräldrarnas namn) och särskilt för ert barn, vars dop vi nu skall bekräfta.

4. Psaltarpsalm
Man kan välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller någon
annan psaltarpsalm.
Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Den kan omges av en
antifon.  Psalmtoner, se Gudstjänstboken s. 441. Omkväden till
psaltarpsalmerna s. 404, nr 723, 724.
Psaltarpsalmen avslutas med Gloria Patri, som kan ersättas
av en psalmvers ur psalmboken, t.ex. 22:15, 53:4, 90:4, 106:7,
153, 173:4, 174:4, 254:4, 286:3 eller  566:7. Gloria Patri utelämnas
under fastetiden från och med femte söndagen i fastan.

Antifon
Kom och se Guds gärningar,
hans väldiga verk bland människor.

Ps. 66:5

eller

Detta är dagen då Herren grep in.
Låt oss jubla och vara glada!

Ps. 118:24

Psalm
Herre, vår härskare, *
väldigt är ditt namn över hela jorden.

Jag vill besjunga din himmelska prakt *
med ett barns, ett dibarns mun.

Du har rest ett värn mot dina fiender *
för att betvinga ovän och hämnare.

När jag ser din himmel, som dina fingrar format, *
månen och stjärnorna du fäste där,

vad är då en människa att du tänker på henne, *
en dödlig att du tar dig an honom?

Du gjorde honom nästan till en gud, *
med ära och härlighet krönte du honom.

Herre, vår härskare, *
väldigt är ditt namn över hela jorden.

Ps. 8:2–6, 10
eller
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Hylla Herren, hela världen, †
tjäna Herren med glädje, *
träd fram inför honom med jubelrop!

Besinna att Herren är Gud,
han har gjort oss och vi är hans, *
hans folk, fåren i hans hjord.

Gå in genom hans portar med tacksägelse, †
kom till hans förgårdar med lovsång. *
Tacka honom, prisa hans namn,

ty Herren är god,
evigt varar hans nåd, *
från släkte till släkte hans trofasthet.

Ps. 100

eller

Jag ser upp emot bergen: *
varifrån skall jag få hjälp?

Hjälpen kommer från Herren, *
som har gjort himmel och jord.

Han låter inte din fot slinta, *
han vakar ständigt över dina steg.

Han sover aldrig, han vakar ständigt, *
han som beskyddar Israel.

Herren bevarar dig, †
i hans skugga får du vandra, *
han går vid din sida.

   Solen skall inte skada dig om dagen, *
inte månen om natten.

Herren bevarar dig från allt ont, *
från allt som hotar ditt liv.

Herren skall bevara dig †
     i livets alla skiften, *

nu och för evigt.
Ps. 121

eller

Herre, jag tackar dig för dina mäktiga under, *
förunderligt är allt du gör.

Du kände mig alltigenom, *
min kropp var inte förborgad för dig,

när jag formades i det fördolda, *
när jag flätades samman i jordens djup.

Du såg mig innan jag föddes, *
i din bok var de redan skrivna,
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de dagar som hade formats *
innan någon av dem hade grytt.

Ps. 139:14–16

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

Antifonen upprepas.

5. Frågor eller uppmaning

Frågor

L Vilket namn har ni gett ert barn?

Svar:  NN.

L NN har genom dopet upptagits i den kristna kyrkans gemenskap. Vill
ni, föräldrar och faddrar, tillsammans med församlingen ansvara för att
han/hon får en kristen fostran?

Svar: Ja.

eller

L Ni har gett ert barn namnet NN, och han/hon har döpts till den kristna
tron. Vill ni, föräldrar och faddrar, tillsammans med församlingen an-
svara för att han/hon får en kristen fostran?

Svar: Ja.

Uppmaning

L Ni har gett ert barn namnet NN, och han/hon har döpts till den kristna
tron. Föräldrar och faddrar, det heliga dopet förpliktar er att tillsam-
mans med församlingen ansvara för att barnet får en kristen fostran.
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6. Korstecknet
Prästen tecknar korsets tecken på barnets panna och bröst och säger:

Tag det heliga korsets tecken på din panna c och på ditt bröst c till ett
vittnesbörd om att Jesus Kristus, den korsfäste, har friköpt dig och kallat dig
att vara hans lärjunge.

Prästen fortsätter:

Gud, den barmhärtige, har genom sin Son Jesus Kristus befriat dig från syn-
dens, dödens och ondskans välde. Må han ge dig kraft att varje dag dö bort
från synden och leva för Kristus.

7. Bön
Uppmaningen till bön kan följas av en kort tyst bön.

L Låt oss be.

1.
Allsmäktige Gud.
I dopet låter du din nåd strömma över oss.
Där befriar du oss
från syndens, dödens och ondskans välde
och förenar oss med Kristus.
Vi tackar dig för att du har upptagit NN i din gemenskap
och gett honom/henne din heliga Ande.
Hjälp honom/henne att tro på dig
så att han/hon lever som ditt barn
och en gång får komma till dig i ditt eviga rike.
Hör oss för vår Frälsares Jesu Kristi skull.

2.
Gud, vår Far.
Livet är din stora gåva.
Du såg detta barn
redan innan det föddes
Tack för att du har upptagit NN i dopets förbund.
Låt Kristi kärlek omsluta honom/henne
i livets alla skiften.
Ett litet barn behöver skydd och hjälp.
Var du med NN och bär honom/henne i din famn.
Låt din välsignelse vila över hela hans/hennes liv.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

F  Amen.
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II Ordet
8. Bibelläsning

Någon eller några av följande bibeltexter läses. Man kan också välja bibeltexter
enligt kyrkoåret eller andra bibeltexter. Evangeliet om Jesus och barnen (Mark.
10:13–16) läses alltid till sist.
Textläsaren anmäler bibelstället.
Mellan textläsningarna kan svar infogas (psaltarpsalm, psalm, sång, instrumen-
talmusik eller stilla meditation).

Jes. 43:1

Nu säger Herren,
han som har skapat dig:
Var inte rädd, jag har friköpt dig,
jag har gett dig ditt namn, du är min.

Rom. 6:3–4

Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta
in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med ho-
nom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de
döda genom Faderns härlighet.

Gal. 3:26–28

Alla är ni genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har
ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man
eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Tit. 3:4–5

När Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna blev uppenbara
räddade han oss – inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar utan
därför att han är barmhärtig – och han gjorde det med det bad som återföder
och förnyar genom den heliga anden.

1 Petr. 3:20–21

I Noas dagar väntade Gud tålmodigt, medan arken byggdes i vilken några få
räddades genom vattnet. På motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet,
som inte innebär att kroppen görs ren från smuts utan att man med gott
uppsåt vänder sig till Gud. Och ni räddas genom att Jesus Kristus har upp-
stått.
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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.

9. Tal

10. Psalm
Psalmen kan ersättas av en dopsång, s. 406, nr 734, 735, 736,
eller av annan lämplig musik.

III Bekräftelse av dopet
11.Dopbefallningen

L Vår Herre Jesus Kristus har själv instiftat det heliga dopet, då han sade
till sina lärjungar: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå
därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens
och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har
gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt. 28:18–20)

eller

L Låt oss be.

Gud, vår livgivare. Du har skapat vattnet som frambringar grönska på
jorden och ständigt förnyar och renar våra kroppar. När floden kom
räddade du Noa och hans familj i arken. På samma sätt är dopets nåd
en räddande ark också för oss. Du lät ditt folk gå genom havet till frihet
från slaveriet i Egypten. Din Son, Herren Jesus, blev döpt i Jordanflodens
vatten, och han befriade oss från syndens och dödens bojor genom sin
död och uppståndelse. Han instiftade det heliga dopet, då han sade till
sina lärjungar:

”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör
alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga
Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag
är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt. 28:18–20)
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Vi ber dig: Låt din heliga Ande vila över NN som i dopet har fått del
av det nya livets gåva. Bevara honom/henne, så att han/hon till sist
når fram till ditt eviga rike. Hör vår bön för vår Herres Jesu Kristi skull.

F Amen.

*12. Trosbekännelsen
Trosbekännelsen läses gemensamt.

L  Låt oss bekänna vår gemensamma kristna tro.

F Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,

och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,

och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

*13. Bekräftelsen
L Som Guds och hans församlings tjänare bekräftar jag att NN (förnam-

nen) i enlighet med Jesu Kristi befallning har döpts med vatten i Fa-
derns och Sonens och den heliga Andens namn.

Prästen lägger handen på barnets huvud och kan uppmana föräldrarna och fadd-
rarna att delta i handpåläggningen.
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L Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes delaktig-
het vare med dig.

F Amen.

Prästen tänder dopljuset vid det ljus som står på altaret eller
dopbordet eller vid kyrkans påskljus. Prästen räcker dopljuset
till  föräldrarna och säger:

Jesus säger: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall
inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” (Joh. 8:12)

Prästen tar barnet i famnen och säger:

I det heliga dopet har NN upptagits som medlem i Kristi
kyrka och i X församling. Vi innesluter honom/henne och
hans/hennes hem i vår kärlek och i våra förböner. Jesus tog
barnen i famn och sade: ”Den som tar emot ett sådant barn
i mitt namn, han tar emot mig.” (Mark. 9:37)

Prästen ger tillbaka barnet åt föräldrarna eller faddrarna.

14.Psalm
Psalmen kan ersättas av en dopsång, s. 406, nr  734, 735, 736,
eller av annan lämplig musik.

15.Kyrkans förbön
Någon av följande böner kan användas.

L Låt oss be.

1.
Allsmäktige Gud, käre himmelske Far. Vi tackar dig för att du uppehåller och
välsignar din kyrka. Du har upptagit NN i din gemenskap, gett honom/henne
pånyttfödelsens nåd och skänkt honom/henne löftet att få ärva det eviga
livet. Vi ber dig: Bevara NN och låt honom/henne växa till i visdom, ålder
och nåd. Vi tackar dig för den godhet som du har visat hans/hennes föräldrar.
Ge dem ansvarskänsla, vishet och kraft. Hjälp också faddrarna att med kär-
lek stöda NN. Hjälp oss alla att leva enligt din vilja och låt oss en gång få
möta dig i din härlighet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.

2.
Gud, vi tackar dig för detta barn, som du har gett åt NN och NN. Genom det
heliga dopet har du gjort honom/henne till ditt barn, till medlem i din kyrka
och till arvinge av det eviga livet. Välsigna NN i alla hans/hennes livsdagar.
Sänd dina heliga änglar för att skydda honom/henne i alla faror. Hjälp hans/
hennes föräldrar, faddrar och släktingar att älska honom/henne  med trofast-
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het och att vara goda föredömen för honom/henne i livet. Led honom/henne
i din sanning och uppfyll honom/henne med din nåd. Bevara honom/henne
i tron, så att han/hon aldrig överger dig utan en gång får möta dig i din här-
lighet. Hör vår bön för din Sons Jesu Kristi skull.

3.
Allsmäktige, evige Gud. Du är livets källa. Vi tackar dig för den godhet som
du har visat denna familj. Detta barn är din stora gåva. Ge mor och far kraft
att vårda och fostra sitt barn med kärlek. Tack för att du i dopet har låtit NN
bli ditt barn. Vi ber dig: Var nära honom/henne och låt honom/henne finna
trygghet i din nåd och kärlek. Skydda och styrk honom/henne varje dag.
Välsigna alla medlemmar i denna familj. Hjälp dem att lära känna Kristi kär-
lek och att hålla de bud som han har gett i sitt ord. Hjälp dem att stöda
varandra och att leva i inbördes gemenskap. Välsigna NN:s far- och morför-
äldrar och faddrar och styrk dem i deras uppgift. När vår vandring är slut,
ge oss då det eviga livet. Hör vår bön för din Sons Jesu Kristi skull.

4.
L Käre himmelske Far. Vi tackar dig för att du har gjort NN till ditt barn,

till medlem i din kyrka och till arvinge av det eviga livet. Var honom/
henne alltid nära och låt honom/henne finna trygghet i din nåd och
kärlek.

Far eller mor:

Vi tackar dig för vårt barn. Ge oss som är föräldrar kärlek och vishet, så att
vi kan fostra honom/henne enligt din vilja. Tag du vård om honom/henne
under hela livet. Låt oss få ha ett hem där vi förlåter och uppmuntrar var-
andra. Hjälp oss att stöda varandra och att hålla oss nära dig också när det
är svårt.

Någon av faddrarna:

Hjälp oss som är faddrar att alltmer fördjupa vår vänskap med detta barn. Låt
oss få vara ett stöd i familjens kristna fostran och lär oss att gemensamt söka
hjälp hos dig.

Något av syskonen:

Tack för vår lillebror/lillasyster. Tack för att vi får vara tillsammans när vi
växer upp. Hjälp oss att alltid vara vänner.

Någon av far- eller morföräldrarna:

Vi tackar dig för vårt barnbarn som för oss är ett skapelsens under. Beskydda
honom/henne alla dagar. Låt oss tillsammans få uppleva glädje, närhet och
ömhet. Var du vår trygghet.

L Himmelske Far. Tack för att du hör våra böner. Vi överlämnar detta
barn i din vård. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.
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5.
Vid ett sjukt barns dop:

Allsmäktige Gud. Vi tackar dig för att du har upptagit NN i dopets förbund,
där din nåd och kärlek omsluter honom/henne. Du ser vår oro och ängslan
inför en framtid som är präglad av sjukdom och ovisshet. Nu ber vi: Var oss
nära i vår oro. Ge oss den kraft vi behöver och hjälp oss att lita på att du
känner NN och håller honom/henne i din hand. Sänd dina heliga änglar att
bevara honom/henne. Hjälp oss alla att lita på din faderliga omsorg. Vi tackar
dig för varje dag som du ger oss. Bevara oss i tron på vår Frälsare, så att vi en
gång får komma till det himmelska hemmet. Detta ber vi om i din Sons Jesu
Kristi namn.

6.
När välsignelse av hem förrättas i anslutning till dopet:

Helige Gud. Vi tackar dig för dina gåvor och för din närvaro i livets alla
skiften. Vi ber för NN, som genom dopet har upptagits i din kyrkas gemen-
skap. Välsigna honom/henne under alla hans/hennes livsdagar. Sänd dina
heliga änglar att skydda honom/henne. Hjälp föräldrarna och faddrarna att
ge honom/henne en rätt kristen fostran. Stöd oss alla med din nåd och led
oss fram till det himmelska hemmet.

Gud, vi tackar dig i dag för detta hem. Välsigna alla som bor här och som
kommer hit som gäster. Hjälp familjens medlemmar att med trofasthet älska
och tjäna varandra. Välsigna detta hem genom din närvaro, du treenige Gud,
Fader, (c) Son och helig Ande.

F Amen.

16. Herrens bön
Herrens bön läses gemensamt.

Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 392.

F Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.
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IV Avslutning

17.Välsignelse
             Alternativ text till välsignelsen s. 393.

L Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och  c Sonens och den heliga Andens namn.

F Amen.

18.Psalm
Efter psalmen överräcker prästen dopattesten och fadderbreven och inbjuder de
närvarande till den gudstjänst där man ber för den döpta, för föräldrarna och för
faddrarna.
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D. Dop av ungdomar
  och av vuxna
Ungdomar och vuxna som inte är rätt döpta upptas i kyrkans gemenskap sålunda,
att de efter behövlig undervisning undfår dopet (KO 1:3,1,3p).
Den som fyllt femton år kan ansluta sig till kyrkan med vårdnadshavarnas skrift-
liga samtycke (3 § i religionsfrihetslagen). Anhållan om inträde skall riktas till
församlingens kyrkoherde. Samtycker kyrkoherden inte till denna anhållan skall
ärendet överföras till kyrkorådet eller församlingsrådet för avgörande (KO 1:3,3).
Den som döps skall ha minst två faddrar vilka skall vara konfirmerade medlemmar
av en evangelisk-luthersk kyrka eller höra till en kristen kyrka eller ett religions-
samfund som kyrkomötet har godkänt ett avtal med (KO 1:4,2). Utöver dessa kan
även medlemmar av kristen kyrka eller kristet religionssamfund som godkänner
ett av den evangelisk-lutherska kyrkan förrättat dop vara faddrar. Minst två
faddrar eller andra vittnen skall vara närvarande vid dopförrättningen (KO 2:17).
Dop av ungdomar och vuxna innebär att personen i fråga anses vara skrift-
skolgången och konfirmerad. Den döpta har dock rätt att delta i en gemensam
konfirmation, t.ex. tillsammans med en konfirmandgrupp.
Dopet förrättas i en kyrka, i ett kapell, i hemmet eller på någon annan lämplig plats
(KO 2:16,1).
Under dopförrättningen kan kyrkans påskljus vara tänt.
Vid valet av musik bör förrättningens gudstjänstkaraktär beaktas.
Den som skall döpas bär om möjligt alba. Alban kan alternativt kläs på i samband
med moment 13 (dopet).

I Inledning

1. Psalm

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

Välsignelse
L I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.
F Amen.
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Växelhälsning
L Herren vare med er.
F Herren välsigne dig.

3. Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L Kära vänner, kära NN. I dag gläder vi oss över Guds frälsande nåd. Att
bli döpt är att få bli Guds barn, att bli medlem i Kristi kyrka och arv-
inge till det eviga livet. Jesus säger: ”Den som tror och blir döpt skall
räddas.” (Mark. 16:16)

4. Psaltarpsalm
Man kan välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller någon
annan psaltarpsalm.
Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Den kan omges av en
antifon. Psalmtoner, se Gudstjänstboken s. 441. Omkväden till
psaltarpsalmerna s. 404, nr 723, 724.
Psalmen avslutas med Gloria Patri, som kan ersättas av en
psalmvers ur psalmboken, t.ex. 22:15, 53:4, 90:4, 106:7, 153,
173:4, 174:4, 254:4, 286:3 eller 566:7. Gloria Patri utelämnas
under fastetiden från och med femte söndagen i fastan.

Antifon
Kom och se Guds gärningar,
hans väldiga verk bland människor.

Ps. 66:5

eller

Detta är dagen då Herren grep in.
Låt oss jubla och vara glada!

Ps. 118:24

Psalm
Herre, vår härskare, *
väldigt är ditt namn över hela jorden.

Jag vill besjunga din himmelska prakt *
med ett barns, ett dibarns mun.

Du har rest ett värn mot dina fiender *
för att betvinga ovän och hämnare.

När jag ser din himmel, som dina fingrar format, *
månen och stjärnorna du fäste där,
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vad är då en människa att du tänker på henne, *
en dödlig att du tar dig an honom?

Du gjorde honom nästan till en gud, *
med ära och härlighet krönte du honom.

Herre, vår härskare, *
väldigt är ditt namn över hela jorden.

Ps. 8:2–6, 10

eller

Jag vill alltid prisa Herren, *
ständigt sjunga hans lov.

Stolt ger jag Herren äran, *
de betryckta hör det och gläds.

Lova Herren med mig, *
låt oss tillsammans ära hans namn!

Jag sökte mig till Herren och han svarade mig, *
han befriade mig från all fruktan.

Se mot honom och stråla av glädje, *
sänk inte blicken i skam.

Ps. 34:2–6

eller

Hylla Herren, hela världen, †
tjäna Herren med glädje, *
träd fram inför honom med jubelrop!

Besinna att Herren är Gud,
han har gjort oss och vi är hans, *
hans folk, fåren i hans hjord.

Gå in genom hans portar med tacksägelse, †
kom till hans förgårdar med lovsång. *
Tacka honom, prisa hans namn,

ty Herren är god,
evigt varar hans nåd, *
från släkte till släkte hans trofasthet.

Ps. 100
eller

Jag ser upp emot bergen: *
varifrån skall jag få hjälp?

Hjälpen kommer från Herren, *
som har gjort himmel och jord.

 Han låter inte din fot slinta, *
 han vakar ständigt över dina steg.

Han sover aldrig, han vakar ständigt, *



47DOP AV UNGDOMAR OCH AV VUXNA

han som beskyddar Israel.
Herren bevarar dig, †

 i hans skugga får du vandra, *
 han går vid din sida.

   Solen skall inte skada dig om dagen, *
   inte månen om natten.

 Herren bevarar dig från allt ont, *
 från allt som hotar ditt liv.

Herren skall bevara dig †
     i livets alla skiften, *

nu och för evigt.
Ps. 121

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

Antifonen upprepas.

5. Korstecknet
Prästen tecknar korsets tecken på dopkandidatens panna och bröst och säger:

Tag det heliga korsets tecken på din panna c och på ditt bröst c till ett
vittnesbörd om att Jesus Kristus, den korsfäste, har friköpt dig och kallat dig
att vara hans lärjunge.

Prästen fortsätter:

Gud, den barmhärtige, har genom sin Son Jesus Kristus berett dig frihet från
syndens, dödens och ondskans välde. Må han ge dig kraft att dö bort från
synden och leva för Kristus.

eller

Prästen säger:

Barmhärtige Gud. Bara du frälsar från allt ont. Befria NN från mörkrets välde.
Skriv hans/hennes namn i livets bok, och led honom/henne i ditt ljus.

Prästen tecknar korsets tecken på dopkandidatens panna och bröst och säger:

Tag det heliga korsets tecken på din panna c och på ditt bröst c till ett
vittnesbörd om att Jesus Kristus, den korsfäste, har friköpt dig och kallat dig
att vara hans lärjunge.
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6. Bön
Uppmaningen till bön kan följas av en kort tyst bön.

L Låt oss be.

1.
Gud,
vi tackar dig för livets gåva.
I dopet ger du oss din nåd och kärlek.
NN har nu välsignats med korsets tecken.
Upptag honom/henne i din gemenskap.
Låt honom/henne få vandra i ditt ansiktes ljus
och uppfyll honom/henne med din heliga Ande.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

2.
Allsmäktige Gud, käre himmelske Fader.
Vi tackar dig för att du har gett oss det heliga dopet
där vi i Jesu namn renas från synden
och din Ande föder oss på nytt.
Vi ber till dig:
Ta NN genom det heliga dopet in i din gemenskap.
Beskydda honom/henne för mörkrets makt
och låt honom/henne få tjäna dig i trofasthet under hela sitt liv.
Ge honom/henne till sist ett hem hos dig i himlen.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

F Amen.

II Ordet

7. Bibelläsning
Någon eller några av följande bibeltexter läses. Man kan också välja bibeltexter
enligt kyrkoåret eller andra bibeltexter. Evangeliet läses alltid till sist.
Textläsaren anmäler bibelstället.
Mellan textläsningarna kan svar infogas (psaltarpsalm, psalm, sång, instrumen-
talmusik eller stilla meditation).
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Jes. 43:1

Nu säger Herren,
han som har skapat dig:
Var inte rädd, jag har friköpt dig,
jag har gett dig ditt namn, du är min.

Apg. 2:38–39

Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för
era synder. Då får ni den heliga anden som gåva. Ty löftet gäller för er och era
barn och alla dem långt borta som Herren, vår Gud, vill kalla.

Rom. 6:3–11

Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta
in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med ho-
nom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de
döda genom Faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö
som han skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han.
Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den
syndiga kroppen skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under
synden. Ty den som är död är frikänd från synden. När vi nu har dött med
Kristus är vår tro att vi också skall leva med honom. Vi vet ju att Kristus har
uppväckts från de döda och inte mer skall dö. Döden är inte längre herre
över honom. När han dog, dog han bort från synden, en gång för alla. När
han nu lever, lever han för Gud. Så skall också ni se på er själva: i Kristus
Jesus är ni döda för synden men lever för Gud.

Gal. 3:26–28

Alla är ni genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har
ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man
eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Tit. 3:4–5

När Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna blev uppenbara
räddade han oss – inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar utan
därför att han är barmhärtig – och han gjorde det med det bad som återföder
och förnyar genom den heliga anden.

1 Petr. 3:20–21

I Noas dagar väntade Gud tålmodigt, medan arken byggdes i vilken några få
räddades genom vattnet. På motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet,
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som inte innebär att kroppen görs ren från smuts utan att man med gott
uppsåt vänder sig till Gud. Och ni räddas genom att Jesus Kristus har upp-
stått.

Mark. 16:15–16

Jesus säger:
  ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapel-

sen. Den som tror och blir döpt skall räddas, men den som inte tror skall
bli dömd.”

Joh. 3:5–8

Jesus sade till Nikodemos: ”Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född
av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött
är kött, och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag
sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör den
blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med
var och en som har fötts av anden.”

8. Tal
Prästen håller ett fritt tal eller använder nedanstående alternativ. Prästen kan ge
dopkandidaten ett särskilt bibelord. Detta bibelord berörs då i talet och skrivs in
i dopattesten. I doptalet kan man med beaktande av doptillfället behandla följan-
de ämnen:

– livets gåva (skapelsen), Kristi försoningsverk (återlösningen), den heliga Andens
    gåva (helgelsen)
– den döptes inlemmande i församlingsgemenskapen
– att leva och växa som kristen

Kära NN, kära vänner. När Herren Jesus samlade sina första lärjungar gav
han dem en mycket personlig kallelse med orden: Följ mig!  Efter sin död och
uppståndelse upprepade han denna kallelse, och han drar alltjämt alla till sig
genom evangeliets budskap och kärlekens makt. Han gav sin kyrka dopets
sakrament. Genom dopet får vi del av det som Kristus har vunnit åt oss ge-
nom sitt lidande, sin död och sin uppståndelse. Vi får ta emot syndernas
förlåtelse och det eviga livets gåva.

Därför är dopet en gräns mellan det gamla och det nya och en port till
den kristna kyrkan. Alla de bibliska händelser som omtalas i dopformuläret
talar om övergången eller räddningen från det gamla till det nya. Därför är
det en stor nåd att få bli döpt. Det är att lämna allt det gamla bakom sig och
att gå in i ett nytt land och en ny värld.

Som döpt får du varje dag följa Herren Jesus i ditt liv. Du behöver inte
vandra ensam på denna väg, utan du får räkna med det stöd som den kristna
gemenskapen ger. Därför är du välkommen att delta i församlingens guds-
tjänst och att på olika sätt fördjupa dig i Guds ord. Du är välkommen att fira
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nattvard tillsammans med din församling. Där får du ny kraft för vandringen
och du kallas att i kärlek tjäna dina medmänniskor.

Vi ber att Gud skall välsigna dig och dina faddrar på den nya väg-
sträcka som nu ligger framför er. Det är viktigt att vi ger varandra stöd, och vi
får alltid komma ihåg Jesu löfte i missions- och dopbefallningen att han skall
vara med oss alla dagar till tidens slut.

9. Psalm
Psalmen kan ersättas av en dopsång, s. 406, nr  734, 735, 736,
eller av annan lämplig musik.

III Dopet

10.Dopbefallningen
Vattnet hälls i dopfunten omedelbart före dopbefallningen och bönen, ifall detta
 inte gjorts tidigare.

L Vår Herre Jesus Kristus har själv instiftat det heliga dopet, då han sade
till sina lärjungar: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå
därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens
och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har
gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt. 28:18–20)

eller

L Låt oss be.

Allsmäktige och nådige Gud. I begynnelsen skapade du himmel och
jord. Likt en stark vind svepte din Ande fram över de första vattnen
och gav liv åt allt. Så blev vattnet en skapelsens kraft och gåva. I dina
gärningar har du på många sätt förebådat dopet. När flodens vatten
täckte jorden räddade du Noa och hans familj. Du ledde ditt folk ge -
nom Röda havet och befriade det från slaveriet i Egypten. När Johan-
nes i enlighet med din vilja döpte Jesus, din Son, i Jordanfloden, lät du
din Ande sänka sig över honom. På korset blev han för oss en livets
källa, och efter sin uppståndelse instiftade han dopet, då han sade till
sina lärjungar:

”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och
gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den
heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.
Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt. 28:18–20)
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Vi följer din Sons uppmaning och ber: Låt dopets källa alltid vara
öppen för din kyrka. Där har vi blivit begravda med Kristus för att vi
skall leva i uppståndelsens nya liv. Sänd din heliga Ande för att låta
detta under ske. Må detta dopvattnen påminna oss om vårt eget dop
och om den djupa föreningen med alla andra som är döpta. Fyll oss
med glädje över att vi som medlemmar av Kristi kyrka får vara lemmar
i hans kropp. Detta ber vi om genom Kristus,  vår Herre.

F Amen.

eller

L Låt oss be.

Gud, vår livgivare. Du har skapat vattnet som frambringar grönska
på jorden och ständigt förnyar och renar våra kroppar. När floden
kom, räddade du Noa och hans familj i arken. På samma sätt är dopets
nåd en räddande ark också för oss. Du lät ditt folk gå genom havet till
frihet från slaveriet i Egypten. Din Son, Herren Jesus, blev döpt i
Jordanflodens vatten, och han befriade oss från syndens och dödens
bojor genom sin död och uppståndelse. Han instiftade det heliga dopet,
då han sade till sina lärjungar:

”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och
gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den
heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.
Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt. 28:18–20)

Vi ber dig: Sänd din heliga Ande. Låt honom/henne som nu döps i
detta vatten få del av det nya livet, och gör honom/henne till arvinge
av ditt eviga rike. Hör vår bön för vår Herres Jesu Kristi skull.

F Amen.

*11. Trosbekännelsen
Trosbekännelsen läses gemensamt.

L Låt oss bekänna vår gemensamma kristna tro.

F Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,

och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
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led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,

och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

*12. Fråga
L Vill du bli döpt till denna tro och få del av alla dess löften?

Svar:  Ja.

*13. Dopet

L På  Jesu befallning döper vi dig i den treenige Gudens namn.

Prästen gjuter dopvattnet tre gånger vatten över dopkandidatens huvud och
säger:

NN (förnamnen), jag döper dig i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

Prästen lägger handen på dopkandidatens huvud och kan uppmana också (föräld-
rarna och) faddrarna att delta i handpåläggningen.

L Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes delaktig-
het vare med dig.

Den döpta: Amen.

Faddrarna klär den döpta i en alba, om han/hon inte har burit
en sådan under hela förrättningen. Prästen säger:

Aposteln Paulus säger: ”Är ni döpta in i Kristus har ni också
iklätt er Kristus.” (Gal. 3:27)
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Prästen tänder dopljuset vid det ljus som står på altaret eller
dopbordet eller vid kyrkans påskljus. Prästen räcker dopljuset
till den döpta och säger:

Jesus säger: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall
inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” (Joh. 8:12)

L I det heliga dopet har du upptagits i Kristi kyrka och blivit medlem av
X församling. Vi innesluter dig i vår kärlek och i våra förböner. Apost-
eln Paulus säger: ”Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan
äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud.”
(Ef.  2:19)

14.Psalm
Psalmen kan ersättas av en dopsång, s. 406, nr 734, 735, 736,
eller av annan lämplig musik.

15.Kyrkans förbön
Någon av följande böner kan användas.

L/S Låt oss be.

1.
Allsmäktige Gud, vår Herres Jesu Kristi Fader. Vi tackar dig för att du har
kallat NN in i din kyrkas gemenskap och för att han/hon genom dopet har
fått bli Kristi lärjunge. Styrk honom/henne med din heliga Ande. Lär ho-
nom/henne att varje dag förtrösta på dig. Hjälp också faddrarna att ge ho-
nom/henne det rätta stödet. Ge oss alla nåden att få växa i tro och kärlek, att
bevaras i din kyrkas gemenskap och att en gång få ärva det eviga livet hos dig.
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.

2.
Vår himmelske Fader. Vi tackar dig för att du i dopet har fört oss från mörkret
till ljuset. Vi ber för NN som nu har blivit döpt. Hjälp honom/henne att växa
i tro och kärlek. Styrk honom/henne med ditt ord och nattvardens heliga
sakrament. Hjälp honom/henne att med tillförsikt vända sig till dig i bön. Ge
oss alla kraft och mod att gå din viljas väg. Detta ber vi om för Jesu Kristi skull.

F Amen.
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16.Herrens bön
Herrens bön läses gemensamt.

Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 392.

F Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

IV Avslutning

17.Välsignelse
Alternativ text till välsignelsen s. 393.

L Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.

F Amen.

18.Psalm
Efter psalmen överräcker prästen dopattesten och fadderbreven och inbjuder de
närvarande till den gudstjänst där man ber för den döpta och för hans/hennes
faddrar.
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E. Dop i församlingens
     gudstjänst
Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A).

När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa,
familjemässa) fogas nedanstående moment till gudstjänsten.

Vid dop av ungdomar och av vuxna används materialet i tillämpliga delar.

Under gudstjänsten kan kyrkans påskljus vara tänt.

Dopvattnet kan hällas i dopfunten eller dopskålen antingen före gudstjänsten eller strax
före dopbefallningen. Man bör se till att dopvattnet vid själva dophandlingen har rätt
temperatur.

Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L Kära kristna. Vi har med glädje samlats inför Guds ansikte. Varje gudstjänst är
en högtid där vi påminns om vårt dop.  Detta blir särskilt tydligt i dag, när vi
förrättar det heliga dopet i vår högmässa/gudstjänst. Att bli döpt är att bli
Kristi lärjunge och medlem i hans kyrka. Gud skänker oss sin Ande och
hjälper oss att varje dag leva som kristna. Befriade från syndens och dödens
makt får vi vandra i Guds ansiktes ljus. Kristus går vid vår sida, och ingenting
kan skilja oss från hans kärlek.

Vi får frimodigt bekänna våra överträdelser och synder i förtröstan på den
nåd som mötte oss redan i dopets stund.

Syndabekännelse
Som syndabekännelse kan följande användas:

Gud, vår Far.
I dopet blev vi dina barn.
Du förde oss från mörker till ljus
och tog oss in i ditt rike.
Men vi har inte levat så som dina barn borde.
Vi har inte lyssnat till din röst och inte följt din vilja.
Gud, förbarma dig över oss för din Sons Jesu Kristi skull.
Rena oss och förlåt oss våra synder,
och hjälp oss att ta emot
Hjälparen, den heliga Anden.

– – –
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Dagens bön
Man kan använda dagens böner enligt kyrkoåret eller någon av följande böner.

L Låt oss be.

1.
Gud, käre himmelske Far.
Du ger oss livet och gör oss i dopet till dina barn.
Styrk oss med din heliga Ande,
så att vi växer i tro och kärlek.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

2.
Allsmäktige Gud, käre himmelske Far.
Vi tackar för dopet,
där du renar oss från synden
och ger oss din heliga Ande.
Hjälp oss att alltid leva som dina barn.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

3.
Himmelske Far,
vi tackar dig för att du i det heliga dopet
har förenat oss med din älskade Sons
död och uppståndelse.
Led oss med din heliga Ande
och låt oss alltid leva i dopets nåd.
Hjälp oss att tjäna dig i tro
och för oss till sist
till det eviga livet hos dig.
Detta ber vi om i vår Herres Jesu Kristi namn.

F Amen.
– – –

*Evangelium
I första hand läses dagens evangelium. Man kan även läsa evangeliet om Jesus och barnen
(Mark. 10:13–16). Hallelujasång och svar enligt Gudstjänstbokens anvisningar.

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
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in.” Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.

– – –

Predikan
Predikan hålls företrädesvis över dagens evangelium eller över någon av lästexterna.
Man kan även predika över evangeliet om Jesus och barnen.

Frågor eller uppmaning
Dopföljet kommer fram till dopfunten.

Frågor

L Vilket namn har ni gett ert barn?

Svar: NN.

L Vill ni att ert barn skall döpas till den kristna tron?

Svar: Ja.

L Vill ni, föräldrar och faddrar, tillsammans med församlingen ansvara för
att NN får en kristen fostran?

Svar: Ja.

eller

L Ni har gett ert barn namnet NN. Vill ni att han/hon skall döpas till den
kristna tron?

Svar:  Ja.

L Vill ni, föräldrar och faddrar, tillsammans med församlingen ansvara för
att NN får en kristen fostran?

Svar: Ja.
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Uppmaning

L Ni föräldrar har gett ert barn namnet NN, och han/hon har i dag döpts
till den kristna tron. Föräldrar och faddrar, det heliga dopet förpliktar
er att tillsammans med församlingen ansvara för att barnet också får en
kristen fostran.

Korstecknet
Prästen tecknar korsets tecken på barnets panna och bröst och säger:
Tag det heliga korsets tecken på din panna + och på ditt bröst + till ett
vittnesbörd om att Jesus Kristus, den korsfäste, har friköpt dig och kallat dig
att vara hans lärjunge.

Prästen fortsätter:
Gud, den barmhärtige, har genom sin Son Jesus Kristus berett dig frihet från
syndens, dödens och ondskans välde. Må han ge dig kraft att varje dag dö
bort från synden och leva för Kristus.

eller

Prästen säger:
Barmhärtige Gud. Bara du frälsar från allt ont. Befria NN från mörkrets välde.
Skriv hans/hennes namn i livets bok, och led honom/henne i ditt ljus.

Prästen tecknar korsets tecken på barnets panna och bröst och säger:
Tag det heliga korsets tecken på din panna + och på ditt bröst + till ett
vittnesbörd om att Jesus Kristus, den korsfäste, har friköpt dig och kallat dig
att vara hans lärjunge.

Dopbefallningen
L Vår Herre Jesus Kristus har själv instiftat det heliga dopet, då han sade

till sina lärjungar: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå
därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens
och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har
gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt. 28:18–20)

eller
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L Låt oss be.

Allsmäktige och nådige Gud. I begynnelsen skapade du himmel och
jord. Likt en stark vind svepte din Ande fram över de första vattnen
och gav liv åt allt. Så blev vattnet en skapelsens kraft och gåva. I dina
gärningar har du på många sätt förebådat dopet. När flodens vatten
täckte jorden räddade du Noa och hans familj. Du ledde ditt folk ge-
nom Röda havet och befriade det från slaveriet i Egypten. När Johan-
nes i enlighet med din vilja döpte Jesus, din Son, i Jordanfloden, lät du
din Ande sänka sig över honom. På korset blev han för oss en livets
källa, och efter sin uppståndelse instiftade han dopet, då han sade till
sina lärjungar:

”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör
alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga
Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag
är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt. 28:18–20)

Vi följer din Sons uppmaning och ber: Låt dopets källa alltid vara
öppen för din kyrka. Där har vi blivit begravda med Kristus för att vi
skall leva i uppståndelsens nya liv. Sänd din heliga Ande för att låta
detta under ske. Må detta dopvattnen påminna oss om vårt eget dop
och om den djupa föreningen med alla andra som är döpta. Fyll oss
med glädje över att vi som medlemmar av Kristi kyrka får vara
lemmar i hans kropp. Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

F Amen.

eller

L Låt oss be.

Gud, vår livgivare. Du har skapat vattnet som frambringar grönska  på
jorden och ständigt förnyar och renar våra kroppar. När floden kom,
räddade du Noa och hans familj i arken. På samma sätt är dopets nåd
en räddande ark också för oss. Du lät ditt folk gå genom havet till frihet
från slaveriet i Egypten. Din Son, Herren Jesus, blev döpt i Jordanflodens
vatten, och han befriade oss från syndens och dödens bojor genom sin
död och uppståndelse. Han instiftade det heliga dopet, då han sade till
sina lärjungar:

”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör
alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga
Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag
är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt. 28:18–20)
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Vi ber dig: Sänd din heliga Ande. Låt honom/henne som nu döps i
detta vatten få del av det nya livet, och gör honom/henne till arvinge
av ditt eviga rike. Hör vår bön för vår Herres Jesu Kristi skull.

F Amen.

* Trosbekännelsen
Trosbekännelsen läses gemensamt.

L  Låt oss tillsammans bekänna vår gemensamma kristna tro.

F Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,

och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda

och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

L Till delaktighet i denna tro och i alla de löften som den innebär döper
vi nu detta barn i den treenige Gudens namn.

* Dopet
Prästen gjuter dopvattnet tre gånger över barnets huvud och säger:
NN (förnamnen), jag döper dig i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

Prästen lägger handen på barnets huvud och kan uppmana  föräldrarna och  faddrarna
att delta i handpåläggningen.
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L Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes delaktig-
het vare med dig.

F Amen.

Prästen vidrör dopdräkten och säger:
Aposteln Paulus säger: ”Är ni döpta in i Kristus har ni också
iklätt er Kristus.” (Gal. 3:27)

Prästen tänder dopljuset vid det ljus som står på altaret eller
dopbordet eller vid kyrkans  påskljus. Prästen räcker dopljuset
till föräldrarna och säger:
Jesus säger: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall
inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” (Joh. 8:12)

Prästen tar barnet i famnen och säger:

I det heliga dopet har NN upptagits som medlem i Kristi
kyrka och i X församling. Vi innesluter honom/henne och
hans/hennes hem i vår kärlek och i våra förböner. Jesus
säger: ”Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han
tar emot mig.” (Mark. 9:37)

Prästen ger tillbaka barnet åt föräldrarna eller faddrarna.

Dopföljet återvänder till sina platser.

Psalm
Psalmen kan ersättas av en dopsång, s. 404, nr  734, 735, 736,
eller av annan lämplig musik.

Kyrkans förbön
I kyrkans förbön ber man för den/dem som har döpts i gudstjänsten och för föräldrar
och faddrar.

– – –

Nattvardsbön

– – –



63DOP I FÖRSAMLINGENS GUDSTJÄNST

Propriedelen i prefationens avslutning

– – –

Mässa 1och 4

Mässa 2a
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Mässa 2 b

Mässa 3
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2
Konfirmation
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Konfirmationsmässa A
För att kunna delta i konfirmationen bör man vara medlem i kyrkan och berättigad att
konfirmeras på grund av konfirmandundervisningen. I konfirmationen bekänner sig de
unga till kyrkans tro samt berättigas att självständigt delta in nattvarden. Konfirmationen
förrättas av en präst eller en lektor (KO 3:5).
Vid konfirmation av en vuxen följs detta formulär i tillämpliga delar.
Konfirmationsmässan förbereds tillsammans med konfirmanderna. Konfirmations-
mässa A bygger på högmässans formulär.
Om nattvard inte firas vid konfirmationsgudstjänsten övergår kyrkans förbön direkt i
Herrens bön och avslutningsdelen. Vid högmässan följande dag kan man då använda
prefationens avslutning och tacksägelsebönen efter nattvarden från Konfirmationsmässa
A.
Deltagarna kommer in i kyrkan i procession. Först går korsbäraren (och ljusbärarna), se-
dan konfirmanderna, skriftskolans hjälpledare och lärare samt de som medverkar i
gudstjänsten. Liturgen går sist.

I Inledning

*1.Ingångspsalm
Psalmen kan ersättas av psaltarpsalm, körsång eller instrumentalmusik.
Procession under ingångsmusiken.

2.   Inledande välsignelse och växelhälsning
             Se Gudstjänstboken s. 17, 51, 81 eller 101 enligt den serie som används.

3. Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L Kära ungdomar, kära kristna församling. I dag har vi med glädje samlats
inför Guds ansikte för att fira konfirmationsgudstjänst. Vi tackar Gud
för att han älskar oss och för att han har vårdat sig om oss under hela
vårt liv. I sin godhet har han ända från dopets stund vakat över er som
skall konfirmeras. Han har låtit er växa och fördjupas i den tro som ni
i dag skall bekänna tillsammans med församlingen. Han känner oss
bättre än vi känner oss själva. Han förstår oss och hör oss också nu, när
vi tillsammans bekänner våra synder.
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4. Beredelse

Syndabekännelse
Syndabekännelsen kan läsas gemensamt. Under läsningen kan man knäböja.
Syndabekännelsen kan indelas i sekvenser genom lästa eller sjungna församlings-
acklamationer eller genom tystnad. Den kan följas av en tyst bön, som liturgen
kan uppmana till med orden: Hör också våra tysta böner om förlåtelse.

Alternativa syndabekännelser, se Gudstjänstboken s. 287.

1.
Gud, vår Far.
I dopet blev vi dina barn.
Du förde oss från mörker till ljus
och tog oss in i ditt rike.
Men vi har inte levat så som dina barn borde.
Vi har inte lyssnat till din röst och inte följt din vilja.
Gud, förbarma dig över oss för din Sons Jesu Kristi skull.
Rena oss och förlåt oss våra synder,
och hjälp oss att ta emot
Hjälparen, den heliga Anden.

2.
Herre, min Gud.
Du är ljuset, men jag har inte sett dig.
Du är vägen, men jag har inte följt dig.
Du är sanningen, men jag har inte hållit mig till dig.
Du är livet, men jag har inte levat nära dig.
Du är min vägvisare, men jag har inte lyssnat på dig.
Och ändå, Herre,
är jag bitter och anklagar dig
när jag har handlat fel och det går illa för mig.
Herre, förlåt mig.
Detta ber jag om för Jesu Kristi,
min Frälsares skull.
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Avlösning
Alternativa avlösningar, se Gudstjänstboken s. 293.

1.
Så säger Herren:
Var inte rädd, jag har friköpt dig,
jag har gett dig ditt namn, du är min.
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.

2.
Jesus säger:
Var inte orolig, mitt barn,
dina synder är förlåtna.
[Som hans tjänare förkunnar jag dina synders förlåtelse
i Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.]

F Amen.

5.  Psaltarpsalm
Man kan välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller någon
annan psaltarpsalm. Omkväde till psaltarpsalmerna s. 402,
nr 725.

För övrigt, se Gudstjänstbokens anvisningar.

Antifon
Herre, du är vår styrka och glans.
Genom din ynnest vinner vi seger.

Ps. 89:18

eller

Kom, låt oss jubla till Herrens ära
och hylla vår klippa, vår räddning!

Ps. 95:1

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

Du dukar ett bord för mig *
i mina fienders åsyn,

du smörjer mitt huvud med olja *
och fyller min bägare till brädden.

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

eller

Kom, låt oss jubla till Herrens ära *
och hylla vår klippa, vår räddning!

Låt oss träda fram inför honom och tacka, *
hylla honom med sång och spel!

Kom, låt oss falla ner och tillbe, *
knäböja inför Herren, vår skapare,

ty han är vår Gud *
och vi hans folk, fåren i hans hjord.

Ps. 95:1–2, 6–7

 eller

Herre, du rannsakar mig och känner mig. †
Om jag står eller sitter vet du det, *
fast du är långt borta vet du vad jag tänker.

Om jag går eller ligger ser du det, *
du är förtrogen med allt jag gör.

Innan ordet är på min tunga *
vet du, Herre, allt jag vill säga.

Du omger mig på alla sidor, *
jag är helt i din hand.

Den kunskapen är för djup för mig, *
den övergår mitt förstånd.

Ps. 139:1–6
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Gloria Patri
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas.

6. Kyrie (Herre, förbarma dig)
Alternativ A och B
Se Gudstjänstboken s. 19, 53, 83 eller 103.

*7.Gloria och Laudamus
(Lovsång till den heliga Treenigheten)
Gloria och Laudamus utelämnas under adventstiden (från och med måndagen
efter första söndagen i advent) och under fastetiden (från och med askonsdagen).

I stället för Laudamus (eller Psb 144) kan i mässa 1 och 4 en av följande treenig-
hetspsalmer sjungas: 90:4, 145, 147, 153, 286, 298:4, 437:4 eller 566:7.

Texter och melodier till Laudamus, se Gudstjänstboken s. 28, 56, 86 eller 106.

För övrigt, se Gudstjänstboken s. 27, 56, 85 eller 105.

8. Dagens bön
Bönen kan också väljas enligt kyrkoåret, se Evangelieboken.
Efter uppmaningen till bön kan man iaktta en stunds tystnad för personlig bön.

Man kan vid behov och med beaktande av bönens tilltalsord avsluta dagens bön
med att t.ex. säga: Detta ber vi om i Jesu Kristi namn.

L Låt oss be.

1.
Käre himmelske Fader.
I dopet har du upptagit oss som dina barn
och som medlemmar i din familj.
Bevara oss i din vård
och ge oss frimodighet att alltid göra din vilja.
Hjälp oss att älska dig och varandra.
Detta ber vi om i vår Herres Jesu Kristi namn.
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2.
Gud, vår Far.
När vi döptes, tecknades vi med korsets tecken
på vår panna och på vårt bröst.
I dag tackar vi dig för detta tecken på din kärlek.
Hjälp oss att kämpa mot det onda
och gör oss till redskap för din frid.
Öka vår tro
och lär oss att leva tillsammans
enligt din vilja.
Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.

3.
Kom heliga Ande.
Låt vår rädsla förbytas i hopp,
vår otro och våra tvivel i förtröstan,
vår svaghet i kraft.
Kom och befria oss från ondskans makt.
Kom, fridens och kärlekens Ande.
Kom och välsigna vår konfirmation
och fyll den med din glädje.

F Amen.

II Ordet
I denna avdelning kan man även följa formuläret för högmässa (moment 9–15).

9. Textläsning
I allmänhet läses någon av innevarande söndags texter. Även följande texter kan
användas: 1 Tim. 6:11–12,  2 Tim. 3:14–17.

Vid textläsningen följs Gudstjänstbokens anvisningar.

10.  Dagens psalm (Graduale)
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*11. Evangelium
I allmänhet läses innevarande söndags evangelium. Även följande texter kan an-
vändas: Matt. 4:18–20, Mark. 8: 34–37.

Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent) och
under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 34, 60, 87 eller 108.

12.Predikan

III Konfirmationen
Konfirmationen kan föregås av en psalm eller annan musik.

*13. Credo (Trosbekännelse)
Konfirmanderna går fram till altaret.

L Kära unga. Era föräldrar och faddrar bekände den kristna tron när ni
döptes. Trosbekännelsen handlar om vad Gud ger oss och vad han
gjort och gör för oss. Bekänn nu tillsammans med församlingen er
kristna tro:

F Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,

och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,

och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
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de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

14.Fråga eller uppmaning

Fråga

L Kära konfirmander. Till denna tro blev ni döpta och i denna tro har ni
också blivit undervisade. Vill ni med Guds hjälp visa denna tro i ert
liv?

Konfirmanderna svarar: Ja.

L Må Gud hjälpa er att hålla ert löfte, och må han bevara er i tron på
Kristus.

eller

Uppmaning

L Kära konfirmander. Till denna tro blev ni döpta, och i denna tro har ni
nu också blivit undervisade. Må Gud ge er nåd att visa denna tro i ert
liv, och må han också bevara er i tron på Kristus.

15.Välsignelse
Konfirmanderna knäböjer vid altaret. De välsignas med handpåläggning. I välsig-
nelsen kan också faddrar eller andra assistenter delta.

Under välsignelsen kan t.ex. psalm 232 sjungas.

L Ta emot välsignelsen.

[NN (förnamnet)]
Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes delaktig-
het vare med dig.

Efter att ha fått välsignelsen kan den konfirmerade säga amen och göra korsteck-
net.
De konfirmerade återvänder till sina platser efter välsignelsen, efter förmaningarna
(moment 16) eller efter psalmen (moment 17).
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16.Förmaningarna

Förmaning till de konfirmerade

L Kära unga vänner. Ni har nu passerat en viktig milstolpe på den vand-
ring som inleddes vid ert dop. Nu gäller det att hålla fast vid dopets nåd
och att fortsätta vandringen tillsammans med Kristus. Han lämnar er
inte. Han talar till er genom sitt ord, han möter er i nattvarden och
han hör era böner. Från och med nu får ni självständigt delta i nattvar-
den. Ni har nu också rätt att vara faddrar. Burna av församlingens för-
böner sänds ni ut från denna gudstjänst för att tjäna Herren med glädje.

Förmaning till föräldrar och faddrar

L Bästa föräldrar, faddrar och övriga församlingsmedlemmar. De som i dag
har blivit konfirmerade behöver era förböner och ert stöd för att växa
som kristna. Må Gud ge er sin kraft och nåd för denna stora livsupp-
gift.

17. Psalm
Psalmen kan ersättas med en sång av konfirmanderna.

18.Kyrkans förbön
Kyrkans förbön kan sammanställas tillsammans med konfirmanderna.
Om kyrkans förbön i övrigt, se Gudstjänstboken.

L Låt oss be.

Gud, käre himmelske Far. Vi tackar dig för att du har lovat vara med oss
alla dagar till tidens slut.

Vi ber för de unga som nu har konfirmerats: Bevara dem i tron. Lär
dem att hålla sig till ditt ord och att alltid leva i församlingens gemen-
skap. Fyll dem med din kärlek och hjälp dem att ge den vidare till
andra. Hjälp dem när svårigheter möter. Stöd och led dem i viktiga
avgöranden i livet.

Välsigna och bevara vår församling, dess medarbetare och förtroende-
valda. Var nära församlingens alla medlemmar. Låt budskapet om din
kärlek nå ut till hela världen.

Välsigna våra systrar och bröder nära och fjärran. Ge världens ledare
vishet. Hjälp folken att lösa sina konflikter utan våld och krig.
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Välsigna och bevara alla som har drabbats av olycka, sorg eller sjuk-
dom, och dem som har förlorat sitt hopp. Ge dem nytt mod och låt
dem känna att du är nära och tar hand om dem.

Välsigna och bevara våra hem och alla våra kära. Vi ber för våra föräld-
rar och syskon, våra far- och morföräldrar och faddrar. Se i nåd till de
ensamma. Kom du in i vår gemenskap och lär oss att hjälpa och respek-
tera varandra.

Allsmäktige Gud, vi tackar dig för att vi får lämna oss själva och hela
vår värld i dina händer. Led oss genom hela vårt liv och låt oss till sist få
komma hem till dig i ditt eviga rike.

F Amen.

IV Nattvarden

19.Tillredelsepsalm (Offertorium)
Se Gudstjänstboken s. 38, 65, 91 eller 112.

20.Nattvardsbön (den eukaristiska bönen)

Prefationsdialog, prefation och *Sanctus
Se Gudstjänstboken s. 38, 65, 91 eller 112.

Propriedelen i prefationens avslutning
Prefationens avslutning enligt kyrkoåret, se Gudstjänstboken s. 347.
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Mässa 1 och 4

Mässa 2a

Mässa 2 b
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Mässa 3

Bönen och instiftelseorden
För bönen och instiftelseorden väljs i första hand den alternativa texten i Guds-
tjänstboken s. 391.

21.Herrens bön
För  moment 21–24, se moment 21–24 enligt ifrågavarande serie i Gudstjänst-
boken.

– – –

25.Tacksägelsebön
Tacksägelsebönen kan också vara en lovpsalm, t.ex. 216:6, 221:6–7, 222:4, under
fastetiden t.ex. 71:6 eller 87.

Tacksägelseböner, se Gudstjänstboken s. 395.

L  Låt oss be.

Vi tackar dig himmelske Fader,
för nattvardens gåva.
Tack för att du älskar oss.
Hjälp oss att leva nära dig och varandra.
Hör vår bön för din Sons Jesu Kristi skull.

F  Amen.
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V Avslutning

26.Benedicamus (Lovprisning)
Om man sjungit en psalm som tacksägelsebön (moment 25) utelämnas detta mo-
ment.
Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent) och
under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.
Lovprisningen kan också vara en lovpsalm, t.ex. 289:1 och 4, 298:4, 299:5–6, 303:4,
312, 496, under fastetiden t.ex. 70:4 eller 295:4.

*27. Välsignelse
Alternativ text till välsignelsen s. 393.

L Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.

F  Amen.

Sändning
Sändningsorden uttalas omedelbart före utgångsprocessionen.

L/S Gå i frid och tjäna Herren med glädje.

eller

L/S Gå i frid.
Var frimodiga,
håll fast vid det goda,
[löna inte ont med ont.
Uppmuntra de modfällda,
stöd de svaga,
hjälp de förtryckta,]
visa aktning för alla människor.
Älska Herren och tjäna honom med glädje
i den heliga Andens kraft.
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*28. Avslutande musik
Psalm, körsång eller instrumentalmusik.
Under musiken går processionen ut i samma ordning som när den kom in.
Församlingen kan ansluta sig till processionen.
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Konfirmationsmässa B
För att kunna delta i konfirmationen bör man vara medlem i kyrkan och berättigad att
konfirmeras på grund av konfirmandundervisningen. I konfirmationen bekänner sig de
unga till kyrkans tro samt berättigas att självständigt delta i nattvarden. Konfirmationen
förrättas av en präst eller en lektor (KO 3:5).
Vid konfirmation av en vuxen följs detta formulär i tillämpliga delar.
Konfirmationsmässan förbereds tillsammans med konfirmanderna. Konfirmationsmässa
B bygger på veckomässans formulär.
Om nattvard inte firas vid konfirmationsgudstjänsten övergår kyrkans förbön direkt i
Herrens bön och avslutningsdelen. Vid högmässan följande dag kan man då använda
prefationens avslutning och tacksägelsebönen efter nattvarden från Konfirmationsmässa
A.
Deltagarna kommer in i kyrkan i procession. Först går korsbäraren (och ljusbärarna), se-
dan konfirmanderna, skriftskolans hjälpledare och lärare samt de som medverkar i guds-
tjänsten. Liturgen går sist.

I Inledning

*1.Ingångspsalm
Psalmen kan ersättas av psaltarpsalm, körsång eller instrumentalmusik.
Procession under ingångsmusiken.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Se Gudstjänstboken s. 132.

3. Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L Kära ungdomar, kära kristna församling. I dag har vi med glädje samlats
inför Guds ansikte för att fira konfirmationsgudstjänst. Vi tackar Gud
för att han älskar oss och för att han har vårdat sig om oss under hela
vårt liv. I sin godhet har han ända från dopets stund vakat över er som
skall konfirmeras. Han har låtit er växa och fördjupas i den tro som ni
i dag skall bekänna tillsammans med församlingen. Han känner oss
bättre än vi känner oss själva. Han förstår oss och hör  oss också nu när
vi tillsammans bekänner våra synder.
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4. Beredelse

Syndabekännelse
Syndabekännelsen kan läsas gemensamt. Under läsningen kan man knäböja.
Syndabekännelsen kan indelas i sekvenser genom lästa eller sjungna församlings-
acklamationer eller genom tystnad. Den kan följas av en tyst bön, som liturgen
kan uppmana till med orden: Hör också våra tysta böner om förlåtelse.

Alternativa syndabekännelser, se Gudstjänstboken s. 287.

1.
Gud, vår Far.
I dopet blev vi dina barn.
Du förde oss från mörker till ljus
och tog oss in i ditt rike.
Men vi har inte levat så som dina barn borde.
Vi har inte lyssnat till din röst och inte följt din vilja.
Gud, förbarma dig över oss för din Sons Jesu Kristi skull.
Rena oss och förlåt oss våra synder,
och hjälp oss att ta emot
Hjälparen, den heliga Anden.

2.
Herre, min Gud.
Du är ljuset, men jag har inte sett dig.
Du är vägen, men jag har inte följt dig.
Du är sanningen, men jag har inte hållit mig till dig.
Du är livet, men jag har inte levat nära dig.
Du är min vägvisare, men jag har inte lyssnat på dig.
Och ändå, Herre,
är jag bitter och anklagar dig
när jag har handlat fel och det går illa för mig.
Herre, förlåt mig.
Detta ber jag om för Jesu Kristi,
min Frälsares skull.

Avlösning
Alternativa avlösningar, se Gudstjänstboken s. 293.

1.
Så säger Herren:
Var inte rädd, jag har friköpt dig,
jag har gett dig ditt namn, du är min.
Om än bergen rubbas
och höjderna vacklar,
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skall min trohet mot dig inte rubbas
och mitt fredsförbund inte vackla,
säger han som älskar dig, Herren.

2.
Jesus säger:
Var inte orolig, mitt barn,
dina synder är förlåtna.
[Som hans tjänare förkunnar jag dina synders förlåtelse
i Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.]

F Amen.

5. Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik eller stilla meditation.

6. Dagens bön
Bönen kan också väljas enligt kyrkoåret, se Evangelieboken.
Efter uppmaningen till bön kan man iaktta en stunds tystnad för personlig bön.
Man kan vid behov och med beaktande av bönens tilltalsord avsluta dagens bön
med att t.ex. säga: Detta ber vi om i Jesu Kristi namn.

L Låt oss be.

1.
Käre himmelske Fader.
I dopet har du upptagit oss som dina barn
och som medlemmar i din familj.
Bevara oss i din vård
och ge oss frimodighet att alltid göra din vilja.
Hjälp oss att älska dig och varandra.
Detta ber vi om i vår Herres Jesu Kristi namn.

2.
Gud, vår Far.
När vi döptes, tecknades vi med korsets tecken
på vår panna och på vårt bröst.
I dag tackar vi dig för detta tecken på din kärlek.
Hjälp oss att kämpa mot det onda
och gör oss till redskap för din frid.
Öka vår tro
och lär oss att leva tillsammans
enligt din vilja.
Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.
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3.
Kom heliga Ande.
Låt vår rädsla förbytas i hopp,
vår otro och våra tvivel i förtröstan,
vår svaghet i kraft.
Kom och befria oss från ondskans makt.
Kom, fridens och kärlekens Ande.
Kom och välsigna vår konfirmation
och fyll den med din glädje.

F Amen.

II Ordet

7. Textläsning och predikan
I allmänhet läses innevarande söndags evangelium. Därutöver kan man läsa en
text ur Gamla eller Nya Testamentet. Även följande bibeltexter kan användas: 1
Tim. 6:11–12, 2 Tim. 3:14–17, Matt. 4:18–20, Mark. 8:34–37.
Mellan textläsningarna kan svar infogas (psaltarpsalm, psalm, sång, instrumen-
talmusik eller stilla meditation).

III Konfirmationen
Konfirmationen kan föregås av en psalm eller annan musik.

*8.Credo (Trosbekännelse)
Konfirmanderna går fram till altaret.

L Kära unga. Era föräldrar och faddrar bekände den kristna tron när ni
döptes. Trosbekännelsen handlar om vad Gud ger åt oss och vad han
gör för oss. Bekänn nu tillsammans med församlingen er kristna tro:

F Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,

och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
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som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,

och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

9. Fråga eller uppmaning

Fråga

L Kära konfirmander. Till denna tro blev ni döpta och i denna tro har ni
också blivit undervisade. Vill ni med Guds hjälp visa denna tro i ert
liv?

Konfirmanderna svarar: Ja.

L Må Gud hjälpa er att hålla ert löfte, och må han bevara er i tron på
Kristus.

eller

Uppmaning

L Kära konfirmander. Till denna tro blev ni döpta, och i denna tro har ni
också blivit undervisade. Må Gud ge er nåd att visa denna tro i ert liv,
och må han bevara er i tron på Kristus.
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10.Välsignelse
Konfirmanderna knäböjer vid altaret. De välsignas med handpåläggning. I välsig-
nelsen kan också faddrar eller andra assistenter delta.
Under välsignelsen kan t.ex. psalm 232 sjungas.

L Ta emot välsignelsen.

[NN (förnamnet)]
Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes delaktig-
het vare med dig.

Efter att ha fått välsignelsen kan den konfirmerade säga amen och göra korsteck-
net.
De konfirmerade återvänder till sina platser antingen efter välsignelsen, efter
förmaningarna (moment 11) eller efter psalmen (moment 12).

11.Förmaningarna

Förmaning till de konfirmerade

L Kära unga vänner. Ni har nu passerat en viktig milstolpe på den vand-
ring som inleddes vid ert dop. Nu gäller det att hålla fast vid dopets nåd
och att fortsätta vandringen tillsammans med Kristus. Han lämnar er
inte. Han talar till er genom sitt ord, han möter er i nattvarden och
han hör era böner. Från och med nu får ni självständigt delta i nattvar-
den. Ni har nu också rätt att vara faddrar. Burna av församlingens för-
böner sänds ni ut från denna gudstjänst för att tjäna Herren med glädje.

Förmaning till föräldrar och faddrar

L Bästa föräldrar, faddrar och övriga församlingsmedlemmar. De som i dag
har blivit konfirmerade behöver era förböner och ert stöd för att växa
som kristna. Må Gud ge er sin kraft och nåd för denna stora livsuppgift.

12.  Psalm
Psalmen kan ersättas med en sång av konfirmanderna.
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13.Kyrkans förbön
Kyrkans förbön kan sammanställas med konfirmanderna.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 134.

L Låt oss be.

Gud, käre himmelske Far. Vi tackar dig för att du har lovat vara med oss
alla dagar till tidens slut.

Vi ber för de unga som nu har konfirmerats: Bevara dem i tron. Lär
dem att hålla sig till ditt ord och att alltid leva i församlingens gemen-
skap. Fyll dem med din kärlek och hjälp dem att ge den vidare till
andra. Hjälp dem när svårigheter möter. Stöd och led dem i viktiga
avgöranden i livet.

Välsigna och bevara vår församling, dess medarbetare och förtroende-
valda. Var nära församlingens alla medlemmar. Låt budskapet om din
kärlek nå ut till hela världen.

Välsigna våra systrar och bröder nära och fjärran. Ge världens ledare
vishet. Hjälp folken att lösa sina konflikter utan våld och krig.

Välsigna och bevara alla som har drabbats av olycka, sorg eller sjuk-
dom, och dem som har förlorat sitt hopp. Ge dem nytt mod och låt
dem känna att du är nära och tar hand om dem.

Välsigna och bevara våra hem och alla våra kära. Vi ber för våra föräld-
rar och syskon, våra far- och morföräldrar och faddrar. Se i nåd till de
ensamma. Kom du in i vår gemenskap och lär oss att hjälpa och respekt-
era varandra.

Allsmäktige Gud, vi tackar dig för att vi får lämna oss själva och hela
vår värld i dina händer. Led oss genom hela vårt liv och låt oss till sist
få komma hem till dig i ditt eviga rike.

F Amen.
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IV Nattvarden

14.Tillredelsepsalm (Offertorium)
Se Gudstjänstboken s. 134.

15.Nattvardsbön (den eukaristiska bönen)

Prefationsdialog, prefation och *Sanctus
Se konfirmation, alternativ A (moment 20, Nattvardsbön).

Alternativa texter till Sanctus, se Gudstjänstboken s. 387.

Propriedelen i prefationens avslutning
Prefationens avslutning enligt kyrkoåret, se Gudstjänstboken  s. 347.

Mässa 1och 4

Mässa 2 a
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Mässa 2 b

Mässa 3

Bönen och instiftelseorden
Se Gudstjänstboken s. 135.

16.Herrens bön
För moment 16–19, se moment 21–24 enligt ifrågavarande serie i Gudstjänst-
boken.

– – –

20.Tacksägelsebön
Tacksägelsebönen kan också vara en lovpsalm, t.ex. 216:6,
221:6–7, 222:4, under fastetiden t.ex. 71:6 eller  87.

Tacksägelseböner, se Gudstjänstboken s. 395.

L Låt oss be.
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Vi tackar dig himmelske Fader,
för nattvardens gåva.
Tack för att du älskar oss.
Hjälp oss att leva nära dig och varandra.
Hör vår bön för din Sons Jesu Kristi skull.

F Amen.

V Avslutning

21.Benedicamus (Lovprisning)
Om man sjungit en psalm som tacksägelsebön (moment 20) uteläm-
nas detta moment.
Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen
i advent) och under fastetiden (från och med askonsdagen) uteläm-
nas halleluja.
Lovprisningen kan också vara en lovpsalm, t.ex. 289:1 och 4; 298:4,
299:5–6, 303:4, 312, 496, under fastetiden t.ex. 70:4 eller 295:4.

*22. Välsignelse
Alternativ text till välsignelsen s. 393.

L Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.

F Amen.

Sändning
Sändningsorden uttalas omedelbart före utgångsprocessionen.

L/S Gå i frid och tjäna Herren med glädje.

eller

L/S Gå i frid.
Var frimodiga,
håll fast vid det goda,
[löna inte ont med ont.
Uppmuntra de modfällda,
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stöd de svaga,
hjälp de förtryckta,]
visa aktning för alla människor.
Älska Herren och tjäna honom med glädje
i den heliga Andens kraft.

*23. Avslutande musik
Psalm, körsång eller instrumentalmusik.
Under musiken går processionen ut i samma ordning som när den kom  in.
Församlingen kan ansluta sig till processionen.
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3
      Upptagande i
   kyrkans gemenskap
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En person som har uppnått föreskriven ålder, är rätt döpt och inte tillhör någon
evangelisk-luthersk kyrka upptas som medlem i kyrkan sålunda att han eller hon efter
behövlig undervisning bekänner kyrkans tro (KO 1:3,1,3p). Formuläret följs i tillämpliga
delar också när en person som tidigare har tillhört en evangelisk-luthersk kyrka och
som meddelar sig önska bekänna sig till kyrkans tro återupptas som medlem i kyrkan
(KO 1:3,1,2p).
Undervisning och upptagande som medlem i kyrkan enligt handbokens formulär mot-
svarar skriftskolgång och konfirmation (KO 1:3,4). Samtycker kyrkoherden inte till en
anhållan om anslutning till kyrkan, skall ärendet överföras till kyrkorådet eller för-
samlingsrådet för avgörande (KO 1:3,3).
Den som fyllt femton år kan med vårdnadshavarnas skriftliga samtycke ansluta sig till
kyrkan (3 § i religionsfrihetslagen). I fråga om ett barn under femton år hänvisas till
anvisningarna om barndop (1 A).
Upptagandet i kyrkans gemenskap sker i en kyrka, i ett kapell, i ett hem eller på annan
lämplig plats enligt vad prästen och personen i fråga kommer överens om.

I Inledning

1. Psalm
Psalmen kan ersättas av sång eller instrumentalmusik.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

Välsignelse
L I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.
F Amen.

Växelhälsning
L Herren vare med er.
F Herren välsigne dig.
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3. Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L Kära vän, NN. Du får i dag bekänna din tro tillsammans med oss och
bli medlem i vår kyrka. Vi tackar Gud för att han i dopet upptog dig
som sitt barn. Han kallar dig nu till ett liv i tro och kärlek. Jesus säger:
”Alla som Fadern ger mig skall komma till mig, och den som kommer
till mig skall jag inte visa bort.” (Joh. 6:37)

4.  Psaltarpsalm
Man kan välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller någon
annan psaltarpsalm.
Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Psaltarpsalmen av-
slutas med Gloria Patri, som utelämnas under  fastetiden  från
och med den femte söndagen i fastan.

Hylla Herren, hela världen, †
tjäna Herren med glädje, *
träd fram inför honom med jubelrop!

Besinna att Herren är Gud,
han har gjort oss och vi är hans, *
hans folk, fåren i hans hjord.

Gå in genom hans portar med tacksägelse, †
kom till hans förgårdar med lovsång. *
Tacka honom, prisa hans namn,

ty Herren är god,
evigt varar hans nåd, *
från släkte till släkte hans trofasthet.

Ps. 100

eller

Jag ser upp emot bergen: *
varifrån skall jag få hjälp?

Hjälpen kommer från Herren, *
som har gjort himmel och jord.

Han låter inte din fot slinta, *
han vakar ständigt över dina steg.

Han sover aldrig, han vakar ständigt, *
han som beskyddar Israel.

Herren bevarar dig, †
i hans skugga får du vandra, *
han går vid din sida.
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Solen skall inte skada dig om dagen, *
inte månen om natten.

Herren bevarar dig från allt ont, *
från allt som hotar ditt liv.

Herren skall bevara dig †
 i livets alla skiften, *
nu och för evigt.

Ps. 121

eller

Jag vill alltid prisa Herren, *
ständigt sjunga hans lov.

Stolt ger jag Herren äran, *
de betryckta hör det och gläds.

Lova Herren med mig, *
låt oss tillsammans ära hans namn!

Jag sökte mig till Herren och han svarade mig, *
han befriade mig från all fruktan.

Se mot honom och stråla av glädje, *
sänk inte blicken i skam.

Ps. 34:2–6

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

5. Bön
Uppmaningen till bön kan följas av en kort tyst bön.

L Låt oss be.

1.
Jesus Kristus, vår Frälsare.
Vi tackar dig
för att du har kallat NN
till din kyrkas gemenskap
och för att han/hon i tro får ta sin tillflykt till  dig.
Uppfyll honom/henne med din heliga Ande.
Låt honom/henne lära känna dig och din kärlek
och en gång få komma till det himmelska hemmet.
Hör oss, du som med Fadern och den heliga Anden
lever och härskar, nu och i evighet.
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2.
Allsmäktige Gud.
Se i nåd till NN,
som du har kallat till din kyrkas gemenskap.
Styrk honom/henne med din heliga Ande.
Låt honom/henne förbli en Jesu Kristi lärjunge
och en trogen medlem i din församling.
Hjälp honom/henne att alltid tjäna dig och sina medmänniskor.
Detta ber vi om i Jesu namn.

F Amen.

II Ordet

6. Bibelläsning
Någon eller några av följande texter läses. Man kan också välja texter enligt kyrko-
året eller andra bibeltexter.
Textläsaren anmäler bibelstället.

  Ef. 2:19–20

Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap
som de heliga och har ert hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som
har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten.

Tit. 3:4–5

När Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna blev uppenbara
räddade han oss – inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar utan
därför att han är barmhärtig – och han gjorde det med det bad som återföder
och förnyar genom den heliga anden.

Luk. 15:20–24

Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på
honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade
och kysste honom. Sonen sade: ”Far, jag har syndat mot himlen och mot dig,
jag är inte längre värd att kallas din son.” Men fadern sade till sina tjänare:
”Skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den, och sätt en
ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta
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den, så skall vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen, han var
förlorad och är återfunnen.” Och festen började.

Joh. 6:37

Jesus säger:
”Alla som Fadern ger mig skall komma till mig, och den som kommer

till mig skall jag inte visa bort.”

Joh. 13:34–35

Jesus säger:
”Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat

er skall också ni älska varandra. Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni
visar varandra kärlek.”

7. Psalm
Psalmen kan ersättas av sång eller instrumentalmusik.

8. Tal
Prästen håller ett fritt tal eller använder sig av nedanstående tal. I talet kan t.ex.
följande ämnen beröras:

– barnaskapet hos Gud, Kristi försoningsverk, den heliga Andens gåva
– vården av troslivet
– kontakten med församlingen

Denna stund inför Guds ansikte är en familjehögtid. Den kristna försam-
lingen är en familj, och denna familj får nu glädjas över att ta emot en ny
medlem. Du, NN, är välkommen till denna familj och detta hem. Vi förenas
av en gemensam tro, och vi är kallade till ett liv i gemensam kärlek.

Likt alla andra familjer är också församlingen en gemenskap med fel
och brister. Därför är vi kallade att ha fördrag med varandra i kärlek och att
bära varandras bördor. Vi får söka ny kraft i budskapet om syndernas förlå-
telse. Mitt i församlingen finns denna förlåtelsens källa. Kring den är vi sam-
lade när Guds ord förkunnas, och ur samma källa öser vi nytt liv och ny kraft
när vi får del av nattvarden.

Välkommen till högmässan, som är familjens gemensamma fest. Där
förkunnas ordet, där ber vi med och för varandra, och där firar vi nattvarden
tillsammans. Därför är församlingen mer än ett vanligt hem. NN, kom och ta
emot dessa gåvor som en kraft för ditt liv. Låt den kristna tron bära dig genom
livet ända fram till det himmelska hemmet.
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III Upptagande i kyrkans
gemenskap

Den som skall upptas i kyrkans gemenskap kan gå fram till altaret.

9. Fråga
L Vill du bli upptagen i vår kyrkas gemenskap och bekänna vår gemen-

samma kristna tro?

Svar: Ja.

*10. Trosbekännelsen
Trosbekännelsen läses gemensamt.

F Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,

och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,

och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.
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*11. Välsignelse
L Du har uttryckt din önskan att ansluta dig till vår kyrka och du har

bekänt din tro.

Som Guds och hans församlings tjänare upptar jag dig, NN, i vår kyrkas
gemenskap i Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.

Den nya församlingsmedlemmen: Amen.

Den nya församlingsmedlemmen knäböjer. Prästen lägger handen på  hans/
hennes huvud.

L Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes delaktig-
het vare med dig.

F Amen.

12.Kyrkans förbön
Bönen kan formuleras fritt.

L/S Låt oss be.

Allsmäktige Gud. Vi ber för NN som har blivit medlem av vår kyrka.
Ge honom/henne nåden att troget hålla sig till ditt ord och att ofta
delta i den heliga nattvarden. Hjälp honom/henne att alltid leva som
en kristen. Var med honom/henne alla dagar. Välsigna NN och dem
som står honom/henne nära. Låt vår församling vara ett gott hem där
vi kan växa tillsammans. Låt oss alltid få vara dina barn och tag oss till
sist hem till dig i himlen. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.

F Amen.

13.Herrens bön
Herrens bön läses gemensamt.

Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 392.

F Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
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såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

IV Avslutning

14.Välsignelse
Alternativ text till välsignelsen  s. 393.

L Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.

F Amen.

15. Psalm
Psalmen kan ersättas av sång eller instrumentalmusik.
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4
Ingående av
  äktenskap
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A. Vigsel
Ett villkor för vigsel är att man har intyg över hindersprövning.  Detta intyg får utfärdas
tidigast den sjunde dagen från det hindersprövningen begärdes och är i kraft i fyra
månader.
De som skall vigas kyrkligt skall vara skriftskolgångna medlemmar av kyrkan. Om den ena
inte är medlem av kyrkan kan de vigas kyrkligt om den som inte tillhör kyrkan är medlem
i en annan kristen kyrka eller ett kristet trossamfund (KO 2:18,2).
Vigseln förrättas av en präst. Prästen bör samtala med brudparet om vad äktenskapet är
och vad det innebär att be om Guds välsignelse för äktenskapet. Om brudparet inte har
förbjudit det hålls en förbön i församlingens gudstjänst för dem som ämnar ingå eller har
ingått äktenskap.
Vid valet av musik bör förrättningens gudstjänstkaraktär beaktas. Det rekommenderas att
man vid vigseln sjunger  åtminstone en psalm eller vigselsång. Man bör på förhand rådgöra
med kantorn, som ansvarar för musiken.
Vigseln förrättas i en kyrka, i ett kapell eller på annan plats enligt överenskommelse mellan
prästen och brudparet (KO 2:19,2).
Två vittnen skall närvara vid vigseln. Framför altaret (prästen) står bruden på brud-
gummens vänstra sida.

I Inledning

*1.Inledande musik
Instrumentalmusik och/eller psalm.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

Välsignelse
L I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.
F Amen.

Växelhälsning
L Herren vare med er.
F Herren välsigne dig.
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3. Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L Kära vänner, NN och NN (förnamnen). Ni har kommit inför Guds
ansikte för att ingå äktenskap och för att som man och kvinna bekräfta
er kärlek och trohet till varandra. Vi lyssnar till Guds ord och ber om
Guds välsignelse för ert hem.  I bibeln står det att Gud skapade männi-
skan till sin avbild. Han skapade dem som man och kvinna och väl-
signade dem.

eller

L Kära vänner, NN och NN (förnamnen). Vid denna vigsel står vi inför
Guds ansikte för att be om hans välsignelse för ert äktenskap. Äkten-
skapet är en helig och dyrbar gåva från Gud. Jesus säger: ”Vid skapelsen
gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och
sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre
två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja
åt.” (Mark. 10:6–9)

eller

L Kära vänner, NN och NN (förnamnen). I bibeln står det att Gud har
skapat oss till man och kvinna och att vi skall vara varandra till hjälp.
Vi har nu kommit samman för att lyssna till Guds ord och för att be om
hans välsignelse över ert äktenskap.

4. Psaltarpsalm
Man kan välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller någon
annan psaltarpsalm.
Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Den kan omges av en
antifon. Psalmtoner, se Gudstjänstboken s. 441. Omkväden till
psaltarpsalmerna s. 404, nr 726, 727.
Psaltarpsalmen avslutas med Gloria Patri, som kan ersättas
av en psalmvers ur psalmboken, t.ex. 22:15, 53:4, 90:4, 106:7,
173:4, 174:4, 254:4, 286:3 eller 566:7. Gloria Patri utelämnas
under fastetiden från och med den femte söndagen i fastan.

Antifon
Väldig är Herrens godhet mot oss,
hans trofasthet är evig.

Ps. 117:2
eller
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Herren är min tillflykt och min borg,
min Gud som jag förtröstar på.

Ps. 91:2

Psalm
Den som bor i den Högstes skydd *
och vilar i den Väldiges skugga,

han säger: ”Herren är min tillflykt och min borg, *
min Gud som jag förtröstar på.”

Han täcker dig med sina vingar, †
under dem finner du tillflykt, *
hans trofasthet är en sköld och ett bålverk.

Din tillflykt är Herren, *
du har gjort den Högste till ditt värn.

Ps. 91:1–2, 4, 9

Jag ser upp emot bergen: *
varifrån skall jag få hjälp?

Hjälpen kommer från Herren, *
som har gjort himmel och jord.

Han låter inte din fot slinta, *
han vakar ständigt över dina steg.

Han sover aldrig, han vakar ständigt, *
han som beskyddar Israel.

Herren bevarar dig, †
i hans skugga får du vandra, *
han går vid din sida.

Solen skall inte skada dig om dagen, *
inte månen om natten.

Herren bevarar dig från allt ont, *
från allt som hotar ditt liv.

Herren skall bevara dig †
i livets alla skiften, *
nu och för evigt.

Ps. 121

eller

Gud håller sina löften, *
kärleksfull i allt han gör.

Allas ögon är vända mot dig, *
och du ger dem föda i rätt tid.

Du öppnar din hand *
och stillar allt levandes hunger.
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Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar, *
kärleksfull i allt han gör.

Herren är nära alla som ropar, *
alla som av hjärtat ropar till honom.

Herren gör vad de fromma begär, *
han hör deras rop och räddar dem.

Ps. 145:13b, 15–19

eller

Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta, *
som ett sigill vid din arm.

Stark som döden är kärleken, *
lidelsen obeveklig som graven.

Dess pilar är flammande eld, *
en ljungande låga.

Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken, *
floder kan inte svepa bort den.

Om en man gav allt han ägde för kärleken, *
vem skulle ringakta honom?

Höga v. 8:6–7

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

Antifonen upprepas.

5. Bön
Man kan även välja någon av bönerna i formuläret för brudmässa (4 B, moment
8).

Uppmaningen till bön kan följas av en kort tyst bön.

L Låt oss be.

1.
Gud, himmelske Far.
Du skapade människan som man och kvinna
och instiftade äktenskapet
för att välsigna vårt liv.
Vi ber för NN och NN som i dag ingår äktenskap.
Tack för att du lät dem finna varandra.
Välsigna den fest som vi nu firar
och låt Kristus själv vara vår gäst.
Detta ber vi om i hans namn.
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2.
Kristus, kärlekens källa.
Du helgade en gång
bröllopet i Kana med din närvaro.
Kom också till denna bröllopsfest
och fyll den med glädje.
Välsigna NN och NN,
som i dag ingår äktenskap.
Var med oss i livet
och för oss till den stora bröllopsfesten i himmelen.
Hör vår bön för din godhets skull.

3.
Gud, du har skapat allt.
I äktenskapet ger du en man och en kvinna åt varandra
för att de skall dela livet tillsammans.
Vi tackar dig
för att också äktenskapet avspeglar
din skapelses godhet och skönhet.
Välsigna det förbund som NN och NN nu skall ingå.
Låt din goda vilja ske.
Led dem på din väg
och låt dem varje dag få uppleva
att livet har en mening.
Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.

4.
Herre, vår Gud, käre himmelske Far.
I din kärlek har du instiftat äktenskapet,
och du kallar makarna att leva enligt dina bud.
Ge dem nåden att älska varandra
så som Kristus har älskat kyrkan.
Hjälp makarna att hålla sitt äktenskap heligt
och att alltid följa din vilja i sitt liv.
Detta ber vi om
genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.

F Amen.
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II Ordet

6. Bibelläsning
Någon eller några av följande bibeltexter läses. Man kan också välja texter enligt
kyrkoåret eller andra bibeltexter.
Textläsaren anmäler bibelstället.
Mellan textläsningarna kan svar infogas (psaltarpsalm, psalm, sång, instrumen-
talmusik eller stilla meditation).

1 Mos. 1:27–28

Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne.
Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till
dem: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er.
Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på
jorden.”

1 Kor. 13:1–8, 13

Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag
bara ekande brons, en skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och
känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så
att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar
ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag
ingenting vunnit.

Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skryt-
sam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte
upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med
sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.
Kärleken upphör aldrig.

Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är
kärleken.

Ef. 4:32–5:2

Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har
förlåtit er i Kristus.

Ta alltså Gud till föredöme, som hans älskade barn. Lev i kärlek, så som
Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva, ett
välluktande offer åt Gud.
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Fil. 4:4–7

Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se
hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni
åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då
skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era
tankar skydd i Kristus Jesus.

Kol. 3:12–14

Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig med-
känsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varan-
dra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren
har förlåtit er skall också ni förlåta. Men över allt detta skall ni ha kärleken,
det band som ger fullkomlighet.

1 Joh. 4:9, 11–12

Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för
att vi skulle få liv genom honom.

Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra.
Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss,
och hans kärlek har nått sin fullhet i oss.

Matt. 19:4–6

Jesus säger:
”Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna?

Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de
två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får
människan alltså inte skilja åt.”

Joh. 2:1–11

På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. Jesus
och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut, och Jesu
mor sade till honom: ”De har inget vin.” Jesus svarade: ”Låt mig vara, kvinna.
Min stund har inte kommit än.” Hans mor sade till tjänarna: ”Gör det han
säger åt er.” Där stod sex stora stenkärl för vattnet till judarnas renings-
ceremonier; vart och ett rymde omkring hundra liter. Jesus sade: ”Fyll kärlen
med vatten”, och de fyllde dem till brädden. Sedan sade han: ”Ös upp och
bär det till bröllopsvärden”, och det gjorde de. Värden smakade på vattnet,
som nu hade blivit vin. Eftersom han inte visste varifrån det kom – men det
visste tjänarna som hade öst upp vattnet – ropade han på brudgummen och
sade: ”Alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna
börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu.” Så gjorde
Jesus det första av sina tecken; det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade
sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom.
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Joh. 15:9–12

Jesus säger:
”Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kär-

lek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min
faders bud och är kvar i hans kärlek.

Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli
fullkomlig. Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat
er.”

7. Tal
Prästen håller ett fritt formulerat tal eller använder något av nedanstående
alternativ. I vigseltalet kan t.ex. följande ämnen beröras:

– äktenskapet som Guds gåva och instiftelse
– äktenskapets betydelse för makarnas personliga utveckling
– familjen som samhällets grundenhet
– glädje och tacksamhet
– kärlek och trohet
– känsla och vilja
– ömsesidig förlåtelse
– stödet från släktingar och vänner

Kära vänner. Gud har själv instiftat äktenskapet, och vår Herre Jesus Kristus
har stadfäst det med orden: ”Vad Gud har fogat samman får människan inte
skilja åt.” Håll därför ert äktenskap heligt och okränkbart så att det får bli en
källa till välsignelse och glädje i ert liv. Visa varandra omsorg och respekt så
att gemenskapen bevaras i ert äktenskap.

Den kyrkliga vigseln vill lägga grunden för ett kristet hem. Låt därför
Kristus själv vara er ständiga gäst. Låt hans heliga ord leda er på den gemen-
samma vägen och låt hans heliga Ande verka i era hjärtan, så att er kärlek
fördjupas från dag till dag. Vad som än händer kan ni vända er till Gud i
gemensam bön. Ni får tacka honom för allt det goda han ger och lita på hans
hjälp i prövningarna.

I Guds ord uppmanas vi att bära varandras bördor, att älska och förlåta
varandra och att tjäna varandra med de gåvor som Gud har gett oss. När vi i
äktenskap och hem lever på detta sätt får vi uppleva den välsignelse som
Gud har lovat äkta makar.

Kära församlade vänner! Vi är här för att glädja oss med NN och NN,
och vi följer dem i dag med bön om lycka och Guds välsignelse. Låt oss vara
deras stöd också i livets vardag och låt oss också i fortsättningen minnas dem
i våra böner. Gud är god, och hans godhet och nåd följer oss varje dag i vårt
liv.

eller

Kära vänner, NN och NN. Denna dag är ert livs stora högtidsdag. Era vägar
har mötts, och från och med nu vandrar ni tillsammans på en gemensam väg.
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Vi har samlats för att glädjas tillsammans med er och för att be om Guds
välsignelse för ert äktenskap.

Kärleken är en av våra starkaste känslor. Men den är inte bara en känsla.
I all äkta kärlek är det också fråga om vilja och handling. Kärleken är en gåva
som man kan växa och fördjupas i, men den är också ett uppdrag som Gud
har gett åt oss.

Gud har instiftat äktenskapet. Han skapade människan till man och
kvinna och välsignade dem. Hos Gud finns bara godhet och kärlek. Denna
godhet och kärlek får vi ta emot och föra vidare till andra.

I varje äktenskap kan det uppstå problem, och man skall inte under-
skatta svårigheterna. I stället skall man arbeta på att tillsammans lösa dem
och se till att man inte ger rum för själviskheten. Den största resursen har vi
i förlåtelsen. Den är en Guds gåva som hjälper oss att vårda och fördjupa
gemenskapen som äkta makar.

På denna högtidsdag ger församlingen er en bibel. Låt Guds ord vara
ljuset på er väg, er tröst i sorgen och er rådgivare i prövningen!

Kära släktingar och vänner! Denna dag får också ni ett särskilt upp-
drag.  Ni kallas att stå vid NN:s och NN:s sida i både medgång och motgång.
Låt dem få känna att ni hjälper, att ni hör och att ni förstår.

Må Gud välsigna oss alla som har samlats på denna högtidsdag. Må
han förena oss i kärlek och lära oss att alltid stöda och hjälpa varandra.

III Vigseln
Församlingen kan stå under momenten 8–11.

8. Frågorna
Prästen frågar brudgummen:

Inför Gud, den allvetande, och i denna församlings / dessa vittnens närvaro
frågar jag dig, NN, vill du ta NN till din äkta hustru och älska henne i nöd
och lust?

Svar: Ja.

Prästen frågar bruden:

Inför Gud, den allvetande, och i denna församlings / dessa vittnens närvaro
frågar jag dig, NN, vill du ta NN till din äkta man och älska honom i nöd och
lust?

Svar: Ja.
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eller

Prästen frågar brudgummen:

Inför Guds ansikte och i denna församlings / dessa vittnens närvaro frågar jag
dig, NN, vill du ta NN till din äkta hustru och visa henne trohet och kärlek
i nöd och lust intill döden?

Svar: Ja.

Prästen frågar bruden:

Inför Guds ansikte och i denna församlings / dessa vittnens närvaro frågar jag
dig, NN, vill du ta NN till din äkta man och visa honom trohet och kärlek i
nöd och lust intill döden?

Svar: Ja.

9. Ringbön
Brudgummen ger ringen åt prästen (brudgummen och bruden ger ringarna åt
prästen).
Brudparet kan knäböja.

Prästen håller upp ringen/ringarna och säger:

L Låt oss be för det förbund för vilket denna ring / dessa ringar är ett
tecken.

Allsmäktige Gud, käre himmelske Fader.
Du är själv kärleken och du välsignar dem
som sätter sin lit till dig.
Se i din nåd till det förbund
för vilket denna ring / dessa ringar är ett tecken.
Hjälp NN och NN (förnamnen)
att i sitt äktenskap leva enligt din heliga vilja,
att förbli varandra trogna
och tjäna varandra med tacksamhet.
Detta ber vi om i vår Herres Jesu Kristi namn.

F  Amen.

Prästen ger ringen till brudgummen som trär den på brudens vänstra ringfinger.
Om två ringar används, ges de åt brudgummen och bruden som trär dem på varand-
ras vänstra ringfinger.
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10.Ringlöften
Om brudparet så önskar kan akten fortsätta så, att brudparet
tillsammans håller ringen/ringarna innan den/de träs på.

Brudgummen säger:

Jag, NN,
tar dig, NN,
till min äkta maka,
och jag vill älska dig i nöd och lust
(till livets slut).
Som ett tecken ger jag dig denna ring.

Bruden säger:

Jag, NN,
tar dig, NN,
till min äkta make,
och jag vill älska dig i nöd och lust
(till livets slut).
Som ett tecken mottar jag av dig / ger jag dig denna ring.

eller

Brudgummen säger:

NN,
jag vill älska dig,
dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt.

Bruden säger:

NN,
jag vill älska dig,
dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt.

11.Stadfästelse av äktenskapet och välsignelse av
makarna
Stadfästelse av äktenskapet
L Ni har nu tagit varandra till äkta makar. Ni har offentligt bekräftat

detta inför Gud och denna församling / dessa vittnen, och vigselring/
vigselringar har getts som ett tecken för ert äktenskap. Med den full-
makt som har anförtrotts mig stadfäster jag ert äktenskap och förklarar
er vara man och hustru.
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Välsignelse av makarna
Makarna kan knäböja under välsignelsen.

L [Må Gud, vår himmelske Fader, skänka er sin glädje och välsignelse.
Må Guds Sons godhet och nåd följa er varje dag i ert liv.
Må Guds heliga Ande bo hos er och ingjuta sin kärlek i era hjärtan.]
Må Gud den treenige, Fadern och (c) Sonen och den heliga Anden,
välsigna er.

eller

L [Må Guds Ande vägleda er,
hans kraft beskydda er
och hans vishet upplysa er.
Må hans hand vaka över er på vägen genom livet.]
Må Gud den allsmäktige och nådige, Fadern och (c) Sonen och den
heliga Anden, välsigna er.

eller

L Vår Herres Jesu Kristi nåd (c), Guds kärlek och den helige Andes
delaktighet vare med er.

F  Amen.

12. Psalm
Psalmen kan ersättas av en vigselsång, s. 406, nr 737, 738, 739,
740, 741, eller av annan lämplig musik.

13.Kyrkans förbön
Prästen kan hålla en fri bön eller formulera bönen på förhand tillsammans med
brudparet. Också böner ur formuläret för brudmässa (4 B, moment 19) kan
användas.

Om moment 12 har utelämnats kan makarna fortfarande knäböja.

L/S  Låt oss be.

1.
Gud, käre himmelske Far. Vi ber om din välsignelse för NN och NN (förnam-
nen), som inför dig har ingått äktenskap. Välsigna deras hem. Låt deras kärlek
till varandra växa och fördjupas. Ge dem ansvarskänsla och trohet. Hjälp
dem att övervinna frestelser och prövningar. Bevara dem till kropp och själ.
Led dem under hela deras liv och hjälp dem i alla svårigheter. Stärk dem i
tron och hoppet, och låt dem till sist nå fram till det eviga hemmet i din
härlighet. Hör vår bön för vår Herres Jesu Kristi skull.
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2.
Allsmäktige Gud. Om du inte bygger huset är byggarnas möda förgäves. För-
ena dessa makar i kärlek och helga deras äktenskap till ditt namns ära. Bygg
du själv åt dem ett hem där tro, hopp och kärlek råder. Ge dem din heliga
Ande, så att de får leva i frid och välsignelse. Hjälp dem att kämpa trons goda
kamp och led dem fram till det himmelska hemmet. Hör oss för vår Herres
Jesu Kristi skull.

3.
Gud, vi tackar dig för kärlekens gåva. Välsigna NN och NN (förnamnen), som
inför dig har ingått äktenskap och lovat att älska varandra, lita på varandra
och ta hand om varandra genom hela livet. Drag dem allt närmare dig och
varandra, så att ingenting kan skilja dem åt. Hjälp dem att växa och mogna
i sin kärlek och att i livets alla skiften vara trogna mot varandra. Bevara dem
från sjukdom, olyckor och allt som kan vålla dem skada. Hjälp dem att i alla
prövningar sätta sitt hopp till dig. Hör vår bön för Jesu Kristi skull.

4.
Gud, vår Fader.
Ända från begynnelsen har du välsignat din skapelse
med rika gåvor.
Välsigna nu NN och NN.
Förena dem i inbördes kärlek.
Hjälp dem att hålla sitt äktenskap heligt
och att tillsammans bygga ett kristet hem.
Detta ber vi om genom din Son Jesus Kristus, vår Herre,
som med dig och den heliga Anden
lever och härskar
från evighet till evighet.

5.
L/S Gud, himmelske Far. Du har instiftat äktenskapet, och du helgar vårt

hem med din närvaro. Förena NN och NN i kärlek och välsigna deras
äktenskap, ditt namn till ära. Det ber vi dig om.

Någon av föräldrarna:

Du gav oss en gång våra barn. Vi tackar dig för den glädje som du har gett oss
genom dem. Välsigna dem när de nu grundar ett eget hem och bildar familj.
Bevara dem från allt ont. Ge dem ett öppet och förlåtande sinne. Det ber vi
dig om.

Ett av syskonen:

I dag tackar vi dig för våra barndomshem. Var med NN och NN och be-
skydda dem på den väg som de skall vandra tillsammans. Hjälp oss i syskon-
skaran att alltid stå varandra nära. Det ber vi dig om.
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Någon av faddrarna:

I dopet välsignade du våra gudbarn. Välsigna dem också i framtiden. Hjälp
dem att minnas att de alltid får leva i dopets nåd. Det ber vi dig om.

Någon av vännerna:

Du har fört samman NN och NN. Välsigna deras kärlek. Hjälp dem att hålla
ihop till livets slut. Låt oss ha glädje av vår vänskap också i framtiden. Det
ber vi dig om.

L/S Himmelske Fader. Tack för att du hör våra böner. Vi överlämnar dessa
unga / dessa makar och oss själva i dina händer. Led oss så att vi en
gång får mötas i det himmelska hemmet hos dig. Hör oss för din Sons
Jesu Kristi skull.

F Amen.

14.Herrens bön
Herrens bön läses gemensamt.
Den ekumeniska formen av Herrens bön  s. 392.

F Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.



118 KASUALHANDLINGAR OCH ANDAKTER

IV Avslutning

15.Välsignelse
Efter välsignelsen överräcker prästen vigselbibeln till makarna.

Alternativ text till välsignelsen s. 393.

L Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.

F  Amen.

16. Sändning
Sändningsorden uttalas omedelbart innan makarna går ut.

L   Gå i frid och tjäna Herren med glädje.

*17. Avslutande musik
Psalm, sång och/eller instrumentalmusik. Psalmen eller sången kan också sjungas
före moment 15.
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B. Brudmässa
Om vigsel och förberedelse för vigsel, se formuläret för vigsel (4 A).
De som skall vigas kommer under inledningsmusiken fram till altaret, knäböjer och intar
därefter de platser som reserverats för dem.

I Inledning

*1.Inledande musik
Instrumentalmusik och/eller psalm.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Se Gudstjänstboken s. 17, 51, 81 eller 101 enligt den serie som används.

3. Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt. De bör leda över i syndabekännelsen.

L Kära brudpar, NN och NN. Ni har kommit inför Guds ansikte för att
ingå äktenskap och för att be om Guds välsignelse över ert förbund.
Gud skapade människan till sin avbild. Han skapade dem som man
och kvinna och han välsignade dem.

Vi ber i dag att Gud skall ge er denna välsignelse och att han skall
styrka er med sitt ord. Vi tackar Gud för hans kärlek och gläder oss över
den heliga Andens gåva. Den heliga nattvarden, som vi skall fira till-
sammans, är förlåtelsens, kärlekens och gemenskapens måltid. Vi för-
tröstar på vår Herres Jesu Kristi nåd och ber tillsammans om Guds förlå-
telse:

eller

L Kära vänner, NN och NN. Ni har kommit inför Guds ansikte för att
ingå äktenskap. Äktenskapet är en helig och dyrbar gåva från Gud.
Jesus säger: ”Vid skapelsen gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför
skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två
skall bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman
får människan alltså inte skilja åt” (Mark. 10:6–9). I vår gudstjänst i
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dag ber vi om Guds välsignelse för ert äktenskap och firar tillsammans
den heliga nattvarden. Vi ber att Gud skall ge er en fast kärlek till var-
andra och att han skall styrka er med sitt ord.

Kära kristna. Vi tackar vår himmelske Far för allt vad han har gett oss.
Det som ligger bakom oss lämnar vi i hans händer, och vi ber om hans
ledning för det som ligger framför. Guds kärlek är fullkomlig, men vår
kärlek till honom och till varandra har många brister. Allt detta vill vi
nu bekänna för Gud. I förtröstan på Guds barmhärtighet ber vi tillsam-
mans om förlåtelse:

4. Beredelse

Syndabekännelse
Alternativa syndabekännelser, se Gudstjänstboken s. 287.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 18, 52, 82 eller 102.

Herre, du har skapat oss till dig
och du vill att vi skall hjälpa och stöda varandra.
Ändå har vi vänt oss bort från dig och valt vägar
som för oss långt ifrån varandra.
Förlåt oss vår själviskhet
och lär oss att leva i din kärlek.

Avlösning
Alternativa avlösningar, se Gudstjänstboken s. 293.

1.
Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud
utan att han har älskat oss
och sänt sin Son som försoningsoffer för våra synder.
I sin kärlek förbarmar sig Gud över oss
och förlåter oss alla våra synder.

2.
Jesus säger:
Var inte orolig, mitt barn,
dina synder är förlåtna.
[Som hans tjänare förkunnar jag dina synders förlåtelse
i Faderns och (c)Sonens och den heliga Andens namn.]

F Amen.
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5. Psaltarpsalm
Se formuläret för vigsel (4 A, moment 4).
Man kan välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller någon
annan psaltarpsalm. Omkväden till psaltarpsalmerna s. 404,
nr 726, 727.
För övrigt, se Gudstjänstbokens anvisningar.

6.  Kyrie (Herre, förbarma dig)
Alternativ A och B
Se Gudstjänstboken s. 19, 53, 83 eller 103.

*7. Gloria och Laudamus
(Lovsång till den heliga Treenigheten)
Gloria och Laudamus utelämnas under adventstiden (från och
med måndagen efter första söndagen i advent) och under faste-
tiden (från och med askonsdagen).  Se Gudstjänstboken s. 27,
56, 85 eller 105.
I stället för Laudamus (eller Psb 144) kan i mässa 1 och 4 en av
följande treenighetspsalmer sjungas: 90:4, 145, 147, 153, 286,
298:4, 437:4 eller 566:7.
Texter och melodier till Laudamus, se Gudstjänstboken s. 28,
56, 86 eller 106.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 27, 56, 85 eller 105.

8. Dagens bön
Man kan också välja en bön ur formuläret för vigsel (4 A, moment 5).
Uppmaningen till bön kan följas av en kort tyst bön.

L Låt oss be.

1.
Helige Gud, himmelske Fader.
Du är kärlekens outsinliga källa,
och du har gett oss förmågan att älska.
Tack för äktenskapets gåva.
Hjälp makarna att visa varandra omsorg,
så att deras inbördes kärlek växer i styrka.
Hör oss för Jesu Kristi skull.
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2.
Allsmäktige Gud.
Du skapade människan
att leva som man och kvinna,
och du välsignade dem.
Ge makarna ömsesidig tillgivenhet.
Hjälp dem att förbli trofasta mot varandra
och att älska varandra
i medgång och motgång.
Detta ber vi om i vår Herres Jesu namn.

3.
Herre, vår Gud, käre himmelske Far.
I din kärlek har du instiftat äktenskapet,
och du kallar makarna att leva enligt dina bud.
Ge dem nåden att älska varandra
så som Kristus har älskat kyrkan.
Hjälp makarna att hålla sitt äktenskap heligt
och att alltid följa din vilja i sitt liv.
Detta ber vi om
genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.

F Amen.

II Ordet
9. Textläsning

Någon eller några av bibeltexterna i formuläret för vigsel (4 A, moment 6) läses.
Man kan också välja texter enligt kyrkoåret eller andra bibeltexter.
Vid textläsningen följs Gudstjänstbokens anvisningar.

10.Psalm
Psalmen kan ersättas av en vigselsång. Vigselsånger  s. 406, nr 737, 738, 739, 740,
741.
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*11.Evangelium
Man läser någon av evangelietexterna i formuläret för vigsel (4 A, moment 6). Man
kan också välja evangelietexten enligt kyrkoåret eller någon annan evangelietext.
Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent) och
under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.

För övrigt, se Gudstjänstboken s. 34, 60, 87 eller 108.

12.Predikan

*13.Credo (Trosbekännelse)
Trosbekännelsen läses gemensamt. Man kan även använda den nicenska tros-
bekännelsen.
Som trosbekännelse kan man också sjunga psalm 146. Alternativa texter till
trosbekännelsesånger, se Gudstjänstboken s. 302.

F Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,

och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,

och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.
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III Vigseln
Församlingen kan stå under momenten 14–17.

14.Frågorna
Brudparet går fram till altaret.

Prästen frågar brudgummen:

Inför Gud, den allvetande, och i denna församlings / dessa vittnens närvaro
frågar jag dig, NN, vill du ta NN till din äkta hustru och älska henne i nöd
och lust?

Svar: Ja.

Prästen frågar bruden:

Inför Gud, den allvetande, och i denna församlings / dessa vittnens närvaro
frågar jag dig, NN, vill du ta NN till din äkta man och älska honom i nöd och
lust?

Svar: Ja.

eller

Prästen frågar brudgummen:

Inför Guds ansikte och i denna församlings / dessa vittnens närvaro frågar jag
dig, NN, vill du ta NN till din äkta hustru och visa henne trohet och kärlek
i nöd och lust intill döden?

Svar: Ja.

Prästen frågar bruden:

Inför Guds ansikte och i denna församlings / dessa vittnens närvaro frågar jag
dig, NN, vill du ta NN till din äkta man och visa honom trohet och kärlek i
nöd och lust intill döden?

Svar: Ja.
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15.Ringbön
Brudgummen ger ringen åt prästen (brudgummen och bruden ger ringarna åt
prästen).

Brudparet kan knäböja.

Prästen håller upp ringen/ringarna och säger:

L Låt oss be för det förbund för vilket denna ring / dessa ringar är ett
tecken.

Allsmäktige Gud, käre himmelske Fader.
Du är själv kärleken och du välsignar dem
som sätter sin lit till dig.
Se i din nåd till det förbund
för vilket denna ring / dessa ringar är ett tecken.
Hjälp NN och NN (förnamnen)
att i sitt äktenskap leva enligt din heliga vilja,
att förbli varandra trogna
och tjäna varandra med tacksamhet.
Detta ber vi om i vår Herres Jesu Kristi namn.

F Amen.

Prästen ger ringen åt brudgummen, som trär den på brudens vänstra ringfinger.
Om två ringar används, ges de till brudgummen och bruden som trär dem på
varandras vänstra ringfinger.

16.Ringlöften
Om brudparet så önskar kan akten fortsätta så, att brudparet
 tillsammans håller ringen/ringarna innan den/de träs på.

Brudgummen säger:

Jag, NN,
tar dig, NN,
till min äkta maka,
och jag vill älska dig i nöd och lust
(till livets slut).
Som ett tecken ger jag dig denna ring.

Bruden säger:

Jag, NN,
tar dig, NN,
till min äkta make,
och jag vill älska dig i nöd och lust
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(till livets slut).
Som ett tecken mottar jag av dig / ger jag dig denna ring.

eller

Brudgummen säger:

NN,
jag vill älska dig,
dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt.

Bruden säger:

NN,
jag vill älska dig,
dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt.

17.Stadfästelse av äktenskapet och välsignelse av
makarna

Stadfästelse av äktenskapet

L Ni har nu tagit varandra till äkta makar. Ni har offentligt bekräftat
detta inför Gud och denna församling / dessa vittnen, och vigselring/
vigselringar har getts som ett tecken för ert äktenskap. Med den full-
makt som har anförtrotts mig stadfäster jag ert äktenskap och förklarar
er vara man och hustru.

Välsignelse av makarna
Makarna knäböjer under välsignelsen.

L [Må Gud, vår himmelske Fader, skänka er sin glädje och välsignelse.
Må Guds Sons godhet och nåd följa er varje dag i ert liv.
Må Guds heliga Ande bo hos er och ingjuta sin kärlek i era hjärtan.]
Må Gud den treenige, Fadern och (c) Sonen och den heliga Anden,
välsigna er.

eller

L [Må Guds Ande vägleda er,
hans kraft beskydda er
och hans vishet upplysa er.
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Må hans hand vaka över er på vägen genom livet.]
Må Gud den allsmäktige och nådige, Fadern och (c) Sonen och den
heliga Anden, välsigna er.

eller

L Vår Herres Jesu Kristi nåd (c), Guds kärlek och den helige Andes
delaktighet vare med er.

F Amen.

18. Psalm
Psalmen kan ersättas av en vigselsång, s. 406, nr  737, 738, 739,
740, 741, eller av annan lämplig musik.

19.Kyrkans förbön
Prästen kan också hålla en fri bön eller formulera bönen på förhand tillsammans
med brudparet. Man kan också välja en bön ur formuläret  för vigsel  (4 A, mo-
ment 13). Bönen kan indelas i sekvenser genom acklamationer (bönefras eller
sång av församlingen eller kören) eller genom tystnad.

Om moment 18 har utelämnats kan makarna fortfarande knäböja.

L/S Låt oss be.

1.
Helige Gud, käre himmelske Fader.
Vi tackar dig för att
du har instiftat äktenskapet
genom vilket du förenar en man och en kvinna
i kärlek till varandra.

Välsigna NN och NN (förnamnen),
som inför dig har ingått äktenskap.
Hjälp dem att älska och stöda varandra till livets slut.
Om de möter svårigheter,
drag dem då närmare dig och varandra.

Vi ber för dem som står dem nära.
Fyll också deras hem med glädje och frid.

Uppfyll oss alla med din godhet
och hjälp oss att följa din vilja i vårt liv.
Låt oss en gång få komma till det himmelska hemmet,
där vi i evighet får glädja oss i din närhet.
Hör vår bön för vår Herres Jesu Kristi skull.
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2.
Vår Gud och Skapare,
all godhets och kärleks källa.
Du har instiftat äktenskapet för att skydda och berika vår kärlek.
Vi tackar dig för NN och NN, som inför dig har lovat

          att visa varandra trohet och kärlek.
Låt deras trohetslöften bära dem
också i tider av bekymmer och sorg.
Var du deras stöd.
Stärk deras kärlek och vänskap.

Herre, hos dig är livets källa.
Hjälp oss att alltid leva nära dig och nära varandra.
Ge oss kraft att bära varandras bördor
och att förlåta varandra.

Hela världen längtar efter hopp och kärlek.
Låt oss få känna att du är vår Gud
och att vi är ditt folk.
Du har skapat oss, du känner oss
och du omger oss på alla sidor.
Vi prisar dig genom Jesus Kristus, vår Herre.

3.
Vi tackar dig, Gud,
för kärleken mellan NN och NN
och för denna stund
där de fått bejaka sin kärlek till varandra.
Var med dem under deras fortsatta vandring genom livet.
Du som är kärlekens källa,
hjälp dem att mogna och växa i kärleken.
Du som är skapare av allt liv,
hjälp dem att skapa nytt liv tillsammans.
Du som är vägen, sanningen och livet,
hjälp dem att vandra i din sanning.
Du som förlåter och ger ny kraft,
hjälp dem att förlåta och upprätta varandra.
Du som sände din Son att tjäna och försona,
hjälp dem att finnas till för varandra,
för sina barn och sina medmänniskor.
Detta ber vi om genom Jesus Kristus,
vår vän och medvandrare.

F Amen.
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IV Nattvarden
20.Tillredelsepsalm (Offertorium)

Se Gudstjänstboken s. 38, 65, 91 eller 112.

21. Nattvardsbönen (den eukaristiska bönen)

Prefationsdialog, prefation och Sanctus
Se Gudstjänstboken s. 38, 65, 91 eller 112.

Propriedelen i prefationens avslutning
Prefationens avslutning enligt kyrkoåret, se Gudstjänstboken
s. 347.

Mässa 1 och 4

Mässa 2 a
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Mässa 2 b

Mässa 3

Bönen och instiftelseorden
För bönen och instiftelseorden väljs i första hand den alternativa texten i Guds-
tjänstboken s. 391.
Om prefationsdialogen, prefationen och Sanctus utelämnas börjar bönen med
uppmaningen. Låt oss tacka Gud, vår Herre.

22.Herrens bön
För moment 22–25, se moment 21–24 enligt ifrågavarande serie i Gudstjänstboken.

– – –
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26.Tacksägelsebön
Tacksägelsebönen kan också vara en lovpsalm, t.ex. 221:5–7, 229, 237:2–3, 294:1–3,
471:4 eller 531.

Tacksägelseböner, se Gudstjänstboken  s. 395.

L Låt oss be.
Himmelske Fader,
vi tackar dig för din heliga nattvard,
kärlekens måltid,
som stärker vår tro på dig.
Tack för att du förenar oss i kärlek till varandra
och fyller vårt liv med glädje.
Hjälp oss att förbli trogna mot dig
och lär oss att leva efter din vilja.
Ge oss ett saligt slut
och tag oss hem till den eviga glädjen hos dig.
Hör vår bön för vår Herres Jesu Kristi skull.

F Amen.

V Avslutning
27. Benedicamus (Lovprisning)
Om man har sjungit en psalm som tacksägelsebön (mo-
ment 26) utelämnas detta moment.
Under adventstiden (från och med måndagen efter första
söndagen i advent) och under fastetiden (från och med ask-
onsdagen) utelämnas halleluja.
Lovprisningen kan också vara en lovpsalm, t.ex. 90:4, 237:2–
3, 289:3–4, 303:1 och 4, under fastetiden t.ex. 70:4.

*28.Välsignelse
Efter välsignelsen överräcker prästen vigselbibeln till makarna.
Alternativ text till välsignelsen s. 393.

L Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.

F  Amen.
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29. Sändning
Sändningsorden uttalas omedelbart innan makarna går ut.

L Gå i frid och tjäna Herren med glädje.

*30. Avslutande musik
Psalm, sång och/eller instrumentalmusik.
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C. Välsignelse av äktenskap
Ett äktenskap som har ingåtts i annan ordning än den som iakttas av den evangelisk-
lutherska kyrkan kan på begäran välsignas (KO 2:20).
Välsignelse av äktenskap sker i en kyrka, i ett kapell eller på annan plats som vederbörande
kommer överens om med prästen.
Vid valet av musik bör förrättningens gudstjänstkaraktär beaktas. Det  rekommenderas att
man sjunger åtminstone en psalm eller vigselsång vid välsignelsen. Man bör på förhand
rådgöra med kantorn, som ansvarar för musiken.

Framför altaret (prästen) kan hustrun stå på mannens vänstra sida.

I  Inledning
*1.Inledande musik

Instrumentalmusik och/eller psalm.

2.  Inledande välsignelse och växelhälsning
           Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

Välsignelse
L I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.
F Amen.

Växelhälsning
L Herren vare med er.
F Herren välsigne dig.

3. Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L Kära vänner, NN och NN. Ni har kommit inför Guds ansikte för att be
om Guds välsignelse för ert äktenskap. I bibeln står det att Gud skap-
ade människan till sin avbild. Han skapade dem som man och kvinna
och välsignade dem.

eller
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L Kära vänner, NN och NN. Vi står inför Guds ansikte för att be om hans
välsignelse över ert äktenskap. Enligt vår tro är äktenskapet en helig
och dyrbar gåva från Gud. Jesus säger: ”Vid skapelsen gjorde Gud dem
till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att
leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett.
Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt.” (Mark.
10:6–9)

4. Psaltarpsalm
Man kan välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller någon
annan psaltarpsalm.

Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Den kan omges av en
antifon. Psalmtoner, se Gudstjänstboken s. 441. Omkväden
till psaltarpsalmerna s. 404, nr 726, 727.
Psaltarpsalmen avslutas med Gloria Patri, som kan ersättas
av en psalmvers ur psalmboken, t.ex. 22:15, 53:4, 90:4, 106:7,
173:4, 174:4, 254:4, 286:3 eller 566:7. Gloria Patri utelämnas
under fastetiden från och med femte söndagen i fastan.

Antifon
Väldig är Herrens godhet mot oss,
hans trofasthet är evig.

Ps. 117:2

eller

Herren är min tillflykt och min borg,
min Gud som jag förtröstar på.

Ps. 91:2

Psalm
Den som bor i den Högstes skydd *
och vilar i den Väldiges skugga,

han säger: ”Herren är min tillflykt och min borg,
min Gud som jag förtröstar på.”

Han täcker dig med sina vingar, †
under dem finner du tillflykt, *
hans trofasthet är en sköld och ett bålverk.

Din tillflykt är Herren, *
du har gjort den Högste till ditt värn.

Ps. 91:1–2, 4, 9
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eller

Jag ser upp emot bergen: *
varifrån skall jag få hjälp?

Hjälpen kommer från Herren, *
som har gjort himmel och jord.

Han låter inte din fot slinta, *
han vakar ständigt över dina steg.

Han sover aldrig, han vakar ständigt, *
han som beskyddar Israel.

Herren bevarar dig, †
i hans skugga får du vandra, *
han går vid din sida.

    Solen skall inte skada dig om dagen, *
inte månen om natten.

Herren bevarar dig från allt ont, *
från allt som hotar ditt liv.

Herren skall bevara dig †
i livets alla skiften, *
nu och för evigt.

Ps. 121

eller

Gud håller sina löften, *
kärleksfull i allt han gör.

Allas ögon är vända mot dig, *
och du ger dem föda i rätt tid.

Du öppnar din hand *
och stillar allt levandes hunger.

Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar, *
kärleksfull i allt han gör.

Herren är nära alla som ropar, *
alla som av hjärtat ropar till honom.

Herren gör vad de fromma begär, *
han hör deras rop och räddar dem.

Ps. 145:13b, 15–19

eller

Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta, *
som ett sigill vid din arm.

Stark som döden är kärleken, *
lidelsen obeveklig som graven.

Dess pilar är flammande eld, *
en ljungande låga.
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Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken, *
floder kan inte svepa bort den.

Om en man gav allt han ägde för kärleken, *
vem skulle ringakta honom?

Höga v. 8:6–7

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

Antifonen upprepas.

5.  Bön
 Uppmaningen till bön kan följas av en kort tyst bön.

L Låt oss be.

1.
Helige Gud, himmelske Fader.
Du är kärlekens outsinliga källa,
och du har gett oss förmågan att älska.
Tack för äktenskapets gåva.
Hjälp makarna att visa varandra omsorg,
så att deras inbördes kärlek växer i styrka.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

2.
Allsmäktige Gud.
Du skapade människan
att leva som man och kvinna,
och du välsignade dem.
Ge makarna ömsesidig tillgivenhet.
Hjälp dem att förbli trofasta mot varandra
och att älska varandra
i medgång och motgång.
Detta ber vi om i vår Herres Jesu namn.

3.
Gud, du har skapat allt.
I äktenskapet ger du en man och en kvinna åt varandra
för att de skall dela livet tillsammans.
Vi tackar dig
för att också äktenskapet avspeglar
din skapelses godhet och skönhet.
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Välsigna det förbund som NN och NN har ingått.
Låt din goda vilja ske.
Led dem på din väg,
och låt dem varje dag få uppleva
livets lycka och mening.
Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.

4.
Herre, vår Gud, käre himmelske Far.
I din kärlek har du instiftat äktenskapet,
och du kallar makarna att leva enligt dina bud.
Ge dem nåden att älska varandra
så som Kristus har älskat kyrkan.
Hjälp makarna att hålla sitt äktenskap heligt
och att alltid följa din vilja i sitt liv.
Detta ber vi om
genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.

F Amen.

II Ordet

6.  Bibelläsning
Någon eller några av följande bibeltexter läses. Man kan också välja texter enligt
kyrkoåret eller andra texter.
Textläsaren anmäler bibelstället.
Mellan textläsningarna kan svar infogas (psaltarpsalm, psalm, sång, instrumen-
talmusik eller stilla meditation).

1 Mos. 1:27–28

Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne.
Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till
dem: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er.
Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar
på jorden.”

1 Kor. 13:1–8, 13

Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag
bara ekande brons, en skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och
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känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så
att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar
ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag
ingenting vunnit.

Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skryt-
sam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte
upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med
sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.
Kärleken upphör aldrig.

Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är
kärleken.

Ef. 4:32–5:2

Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har
förlåtit er i Kristus.

Ta alltså Gud till föredöme, som hans älskade barn. Lev i kärlek, så som
Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva, ett
välluktande offer åt Gud.

Fil. 4:4–7

Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se
hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni
åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då
skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era
tankar skydd i Kristus Jesus.

Kol. 3:12–14

Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig med-
känsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varan-
dra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren
har förlåtit er skall också ni förlåta. Men över allt detta skall ni ha kärleken,
det band som ger fullkomlighet.

1 Joh. 4:9, 11–12

Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för
att vi skulle få liv genom honom.

Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra.
Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss,
och hans kärlek har nått sin fullhet i oss.
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Matt. 19:4–6

Jesus säger:
”Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna?

Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de
två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får
människan alltså inte skilja åt.”

Joh. 2:1–11

På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. Jesus
och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut, och Jesu
mor sade till honom: ”De har inget vin.” Jesus svarade: ”Låt mig vara, kvinna.
Min stund har inte kommit än.” Hans mor sade till tjänarna: ”Gör det han
säger åt er.” Där stod sex stora stenkärl för vattnet till judarnas renings-
ceremonier; vart och ett rymde omkring hundra liter. Jesus sade: ”Fyll kärlen
med vatten”, och de fyllde dem till brädden. Sedan sade han: ”Ös upp och
bär det till bröllopsvärden”, och det gjorde de. Värden smakade på vattnet,
som nu hade blivit vin. Eftersom han inte visste varifrån det kom – men det
visste tjänarna som hade öst upp vattnet – ropade han på brudgummen och
sade: ”Alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna
börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu.” Så gjorde
Jesus det första av sina tecken; det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade
sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom.

Joh. 15:9–12

Jesus säger:
”Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kär-

lek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min
faders bud och är kvar i hans kärlek.

Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli
fullkomlig. Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat
er.”

.

7. Tal
Prästen håller ett fritt formulerat tal eller använder med lämplig anpassning ett
tal ur formuläret för vigsel (4 A, moment 7). I talet kan t.ex. följande ämnen berö-
ras:

– äktenskapet som Guds gåva och instiftelse
– äktenskapets betydelse för makarnas personliga utveckling
– familjen som samhällets grundenhet
– glädje och tacksamhet
– kärlek och trohet
– känsla och vilja
– ömsesidig förlåtelse
– stödet från släktingar och vänner



140 KASUALHANDLINGAR OCH ANDAKTER

III Välsignelse
Församlingen kan stå under momenten 8–9.

8. Frågor
L  Ni har kommit inför Guds ansikte för att be om hans välsignelse över

 ert äktenskap.

Prästen frågar av mannen:

NN, vill du i det äktenskap som du har ingått med NN visa henne trohet och
kärlek i nöd och lust?

Svar:  Ja.

Prästen frågar av kvinnan:

NN, vill du i det äktenskap som du har ingått med NN visa honom trohet
och  kärlek i nöd och lust?

Svar: Ja.

9. Välsignelse av makarna
L Kära vänner, NN och NN, ni har ingått äktenskap och har lovat att

älska varandra i nöd och lust.

Välsignelsebön
Makarna kan knäböja under välsignelsen.

L [Må Gud, vår himmelske Fader, skänka er sin glädje och välsignelse.
Må Guds Sons godhet och nåd följa er varje dag i ert liv.
Må Guds heliga Ande bo hos er och ingjuta sin kärlek i era hjärtan.]
Må Gud den treenige, Fadern och (c) Sonen och den heliga Anden,
välsigna er.

eller
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L [Må Guds Ande vägleda er,
hans kraft beskydda er
och hans vishet upplysa er.
Må hans hand vaka över er på vägen genom livet.]
Må Gud den allsmäktige och nådige, Fadern och (c) Sonen och den
heliga Anden, välsigna er.

eller

L Vår Herres Jesu Kristi nåd (c), Guds kärlek och den helige Andes del-
aktighet vare med er.

F Amen.

10. Psalm
Psalmen kan ersättas av en vigselsång, s. 406, nr  737, 738, 739,
740, 741, eller av annan lämplig musik.

11.Kyrkans förbön
Prästen kan också hålla en fri bön eller formulera en bön tillsammans med
makarna.
Om moment 10 har utelämnats kan makarna fortfarande knäböja.

L/S Låt oss be.

1.
Gud, käre himmelske Far. Vi ber om din välsignelse för NN och NN (förnam-
nen), som inför dig har ingått äktenskap. Välsigna deras hem. Låt deras kärlek
till varandra växa och fördjupas. Ge dem ansvarskänsla och trohet. Hjälp
dem att övervinna frestelser och prövningar. Bevara dem till kropp och själ.
Led dem under hela deras liv och hjälp dem i alla svårigheter. Stärk dem i
tron och hoppet, och låt dem till sist nå fram till det eviga hemmet i din
härlighet. Hör vår bön för vår Herres Jesu Kristi skull.

2.
Allsmäktige Gud. Om du inte bygger huset är byggarnas möda förgäves. Förena
dessa makar i kärlek och helga deras äktenskap till ditt namns ära. Bygg du
själv åt dem ett hem där tro, hopp och kärlek råder. Ge dem din heliga Ande,
så att de får leva i frid och välsignelse. Hjälp dem att kämpa trons goda kamp
och led dem fram till det himmelska hemmet. Hör oss för vår Herres Jesu
Kristi skull.
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3.
Gud, vi tackar dig för kärlekens gåva. Välsigna NN och NN (förnamnen), som
inför dig har ingått äktenskap och lovat att älska varandra, lita på varandra
och ta hand om varandra genom hela livet. Drag dem allt närmare dig och
varandra så att ingenting kan skilja dem åt. Hjälp dem att växa och mogna i
sin kärlek och att i livets alla skiften vara trogna mot varandra. Bevara dem
från sjukdom, olyckor och allt som kan vålla dem skada. Hjälp dem att i alla
prövningar sätta sitt hopp till dig. Hör vår bön för Jesu Kristi skull.

4.
Gud, vår Fader.
Ända från begynnelsen har du välsignat din skapelse
med rika gåvor.
Välsigna nu NN och NN.
Förena dem i inbördes kärlek.
Hjälp dem att hålla sitt äktenskap heligt
och att tillsammans bygga ett kristet hem.
Detta ber vi om genom din Son Jesus Kristus, vår Herre,
som med dig och den heliga Anden
lever och härskar
från evighet till evighet.

F Amen.

12.Herrens bön
Herrens bön läses gemensamt.
Den ekumeniska formen av Herrens bön  s. 392.

F Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.
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IV Avslutning
13.Välsignelse

Efter välsignelsen överräcker prästen vigselbibeln till makarna.

Alternativ text till välsignelsen s. 393.

L Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.

F Amen.

14.  Sändning
Sändningsorden uttalas omedelbart innan makarna går ut.

L    Gå i frid och tjäna Herren med glädje.

*15. Avslutande musik
Psalm, sång och/eller instrumentalmusik.  Psalmen eller sången kan också sjungas
före moment 13.
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5
Begravning
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A. Jordfästning
Jordfästning förrättas av en präst i en kyrka, i ett begravningskapell, i ett sjukhuskapell,
vid graven eller i den avlidnas hem enligt vad som överenskommits med de anhöriga
(KO 2:22). Prästen bör samtala med de anhöriga före jordfästningen. I mån av möjlighet
bör åtminstone prästen också delta i minnesstunden efter jordfästningen om de anhö-
riga så önskar.
Då jordfästningen förrättas i en kyrka kan påskljuset vara tänt under jordfästningen.
Vid jordfästning av ett dödfött barn eller vid en sådan jordfästning där den avlidnas stoft
saknas används detta formulär i tillämpliga delar.
Vid valet av musik bör förrättningens gudstjänstkaraktär beaktas. Man bör på förhand
rådgöra med kantorn, som ansvarar för musiken.
Ifall blomsterhyllningen sker i kyrkan äger den rum antingen före psalmen (moment 1) eller
efter välsignelsen (moment 13). Om jordfästningen inleds med blomsterhyllning kan denna
föregås av en psalm eller musik.
Då den avlidne förs till graven kan ett processionskors bäras före begravningsföljet. Under
processionen kan man sjunga en psalm. Vid begravningen iakttas lokala seder.

I Inledning

1. Psalm
Psalmen kan föregås av preludium eller av annan lämplig musik.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

Välsignelse
L I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.
F Amen.

Växelhälsning
L Herren vare med er.
F Herren välsigne dig.
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3. Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt. Om de följs av beredelse leder de över i
syndabekännelsen.

L Kristna församling. Vi har samlats för att ta avsked av NN. Mitt i sakna-
den får vi gripa tag om det kristna hoppet. I det heliga dopet har NN
förenats med Kristi död och uppståndelse. I förlitan på Kristi seger läm-
nar vi honom/henne nu i Guds hand. Vi litar på det löfte som Gud har
gett oss i sitt ord. Där står det skrivet: ”Jesus Kristus har dött för oss för
att vi skall leva tillsammans med honom.” (1 Tess. 5:10)

eller

L Kära anhöriga och vänner. NN:s bortgång fyller vårt hjärta med sorg
och saknad. Vi är nu samlade för att lämna honom/henne i Guds hän-
der. Vi tar vår tillflykt till Kristus, som har vunnit seger över döden.
Han säger: ”Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag
har nycklarna till döden och dödsriket.” (Upp. 1:18)

eller

L Kära vänner. Vi har samlats inför Guds ansikte och i tro på hans löften
för att följa NN till gravens vila. Genom sitt ord talar Gud till oss om
livets förgänglighet och om det kristna hoppet. Kristi död och uppstån-
delse är vår tröst. Hoppet om det eviga livet lyser upp vårt mörker. I
förtröstan på Kristus lämnar vi nu vår bortgångna kära i Guds händer
[och bekänner våra synder så sägande].

eller

L Kära vänner, kära kristna församling. Vi har samlats för att ta farväl av
NN och lämnar honom/henne nu i Guds händer. I dödens närhet måste
vi stanna upp och bli stilla. Vi påminns om det som Gud har gett oss i
sin godhet men också om det som är brustet i våra liv. Låt oss därför
inför Gud, som känner oss och vet allt, bekänna våra synder och våra
försummelser.

4. Beredelse

Syndabekännelse
Syndabekännelsen kan läsas gemensamt. Under läsningen kan
man knäböja. Syndabekännelsen kan följas av en tyst bön, som
liturgen kan uppmana till med orden: Hör också våra tysta bö-
ner om förlåtelse.

Alternativa syndabekännelser, se Gudstjänstboken s. 287.
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L Vi bekänner inför dig, helige Gud,
att vi har syndat
i tankar och ord,
genom gärningar och försummelser.
Se till oss i barmhärtighet
och förlåt oss för Jesu Kristi skull
vad vi har brutit.

eller

L Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
Herre, hör mitt rop,
lyssna när jag bönfaller dig!
Om du lade synder på minnet,
Herre, vem kunde då bestå?
Men hos dig finns förlåtelse,
och därför fruktar man dig.
Jag väntar på Herren, jag längtar,
jag hoppas få höra hans ord.

Avlösning
Alternativa avlösningar, se Gudstjänstboken s. 293.

L Må Gud, den allsmäktige och nådige,
förlåta oss alla våra synder och föra oss
till det eviga livet.

F Amen.

5. Psaltarpsalm
Man kan välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller någon
annan psaltarpsalm.
Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Den kan omges av en
antifon. Psalmtoner, se Gudstjänstboken s. 441. Omkväden
till psaltarpsalmerna s. 404, nr  728, 729.
Psaltarpsalmen kan avslutas med Gloria Patri, som kan ersät-
tas av en psalmvers ur psalmboken, t.ex. 71:6, 122:5, 174:4,
254:4, 515:5 eller 568:9. Gloria Patri utelämnas under faste-
tiden från och med femte söndagen i fastan.

Antifon
Herre, ge honom/henne den eviga vilan
och låt ditt eviga ljus lysa för honom/henne.



149JORDFÄSTNING

eller

Jag vet att min befriare lever.
Job 19:25

eller

Jag väntar på Herren,
jag längtar,
jag hoppas få höra hans ord.

Ps. 130:5

Psalm
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.

Du dukar ett bord för mig *
i mina fienders åsyn,

du smörjer mitt huvud med olja *
och fyller min bägare till brädden.

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

eller

Herre, lär mig inse att jag skall dö
och hur få mina tillmätta dagar är, *
inse att jag är förgänglig.

En handfull dagar är allt du ger mig, *
för dig är min livstid ett intet.

Bara en vindfläkt är människan. †
Herre, vad har jag då att hoppas på? *
Mitt hopp står till dig.

Herre, hör min bön och lyssna till mitt rop, *
tig inte när jag gråter!

Ps. 39:5–6, 8, 13
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eller

Som hjorten längtar till bäckens vatten, *
så längtar jag till dig, o Gud.

Jag törstar efter Gud, *
efter den levande Guden.

När får jag komma, *
när får jag träda fram inför Gud?

Varför är du tyngd av sorg, min själ,
och full av oro? *
Sätt ditt hopp till Gud!

Jag skall åter få tacka honom, *
min räddare och min Gud.

Ps. 42:2–3, 6
eller

Herre, du har varit vår tillflykt *
från släkte till släkte.

Du fanns innan bergen föddes, †
innan jorden och världen blev till. *
Du är Gud från evighet till evighet.

Du låter människan bli mull igen, *
du säger: Bli vad du en gång var!

Tusen år är i dina ögon
som den dag som förgick i går, *
som en av nattens timmar.

Människorna sveper du bort, *
de är som morgonsömnen.

De förgås som gräset. †
Fast det frodas om morgonen är det förgängligt: *
mot kvällen vissnar det och torkar bort.

Lär oss hur få våra dagar är, *
då vinner vårt hjärta vishet.

Ps. 90:1–6, 12

eller

Herren säger:
”Han håller fast vid mig, och jag räddar honom, *
jag skyddar honom, ty han känner mitt namn.

Han åkallar mig, och jag svarar honom, †
jag är med honom i nöden, *
jag befriar honom och ger honom ära.

Jag skall mätta honom med ett långt liv *
och låta honom erfara min hjälp. ”

Ps. 91:14–16
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eller

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

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

Barmhärtig och nådig är Herren, *
sen till vrede och rik på kärlek.

Ty så hög som himlen välver sig över jorden, *
så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.

Så långt som öster är från väster, *
så långt från oss förvisar han vår synd.

Som en far visar ömhet mot barnen, *
så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom.

Människans dagar är som gräset: *
hon spirar som blomman på marken,

så sveper vinden fram, och den är borta, *
platsen där den stod är tom.

Men evigt varar Herrens nåd *
mot dem som fruktar honom.

Ps. 103:1–2, 8, 11–13, 15–17

eller

Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
Herre, hör mitt rop, *
lyssna när jag bönfaller dig!

Om du lade synder på minnet, *
Herre, vem kunde då bestå?

Men hos dig finns förlåtelse, *
och därför fruktar man dig.

Jag väntar på Herren,
jag längtar, *
jag hoppas få höra hans ord.

Hoppas på Herren, Israel, †
ty hos Herren finns nåd *
och makten att befria.

Ps. 130:1–5, 7

eller

Herre, du rannsakar mig och känner mig. †
Om jag står eller sitter vet du det, *
fast du är långt borta vet du vad jag tänker.

Om jag går eller ligger ser du det, *
du är förtrogen med allt jag gör.

Du skapade mina inälvor, *
du vävde mig i moderlivet.
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Jag tackar dig för dina mäktiga under, *
förunderligt är allt du gör.

Du kände mig alltigenom, *
min kropp var inte förborgad för dig,

när jag formades i det fördolda, *
när jag flätades samman i jordens djup.

Du såg mig innan jag föddes, *
i din bok var de redan skrivna,

de dagar som hade formats *
innan någon av dem hade grytt.

Dina tankar, o Gud, är för höga för mig, *
väldig är deras mångfald.

Vill jag räkna dem är de flera än sandkornen, *
når jag till slutet är jag ännu hos dig.

Ps. 139:1–3, 13–18

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

Antifonen upprepas.

6. Bön
Uppmaningen till bön kan följas av en kort tyst bön.

L Låt oss be.

1.
Allsmäktige Gud, käre himmelske Fader.
Genom din Sons lidande
och segerrika uppståndelse
har du öppnat vägen till det eviga livet.
Hjälp oss att frimodigt söka tröst hos honom.
Vi prisar dig redan nu
och skall en gång få prisa dig i din härlighet.
Hör oss för vår Herres Jesu Kristi skull,
han som med dig och den heliga Anden
lever och regerar i evighet.

2.
Gud, vår Far.
Ge oss mod att sörja
när det är tid att sörja och gråta.
Hjälp oss, så att vi i vår sorg
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inte bara ser dödens mörker
utan också anar det eviga livets härlighet.
Lär oss att söka oss till din Son, Jesus Kristus,
som har övervunnit dödens makt.
Trösta oss och hjälp oss
att med ny tillförsikt
möta det liv som ligger framför oss.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.

3.
Kristus, vår Frälsare.
Du känner vår ängslan när döden kommer oss nära.
Du vet hur svårt det är att skiljas från en älskad människa
som har betytt mycket för oss.
Du älskade oss och gick i döden för vår skull.
Vi anförtror NN i din vård.
Trösta oss i vår sorg.
Hör oss, du uppståndne Herre.

4.
Barmhärtige Gud, du är livets källa.
I dig är det som vi lever och rör oss och är till.
Bevara oss i din kärlek i liv och död
och låt oss av nåd få gå in i ditt rike.
I Jesu namn.

F  Amen.

II Ordet

7.   Bibelläsning och tal
Alternativ A

Bibeltexter
Någon eller några av följande bibeltexter läses. Man kan också välja texter enligt
kyrkoåret eller andra bibeltexter.
Textläsaren anmäler bibelstället.
Mellan texterna kan svar infogas (psaltarpsalm, psalm, sång, instrumentalmusik
eller stilla meditation).
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Rom. 8:18–21

Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet
som skall uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds
söner skall uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av
egen vilja utan på grund av honom som vållade det, men med hopp om att
också skapelsen skall befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den
frihet som Guds barn får när de förhärligas.

Rom. 8:24–27

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. 8:31–35, 37–39

Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen
son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla, varför skall han inte skänka
oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner, vem
kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts
och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan då skilja oss från
Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd?

Över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek.
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.

1 Kor. 15:53–57

Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlig-
het. Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlig-
het, då blir det så som skriftordet säger: Döden är uppslukad och segern är vun-
nen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden, och
synden har sin kraft i lagen. Gud vare tack som ger oss segern genom vår
herre Jesus Kristus.

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
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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.

1 Thess. 4:13–18

Bröder, vi vill att ni skall veta hur det går med dem som avlider, så att ni inte
behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp.

Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då skall Gud också ge-
nom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. Med stöd av vad
Herren lärt oss säger vi er detta: vi som är kvar här i livet då Herren kommer
skall inte gå före de avlidna. Ty när Herren själv stiger ner från himlen och
hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då skall de
som är döda i Kristus uppstå först, och därefter skall vi som är kvar i livet föras
bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och
sedan skall vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord.

1 Petr. 1:3–7

Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. I sin stora barmhärtighet har
han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från
de döda, till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar
på er i himlen. Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning
som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden.

Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå pröv-
ningar av olika slag, för att det som är äkta i er tro – och detta är långt dyrba-
rare än det förgängliga guldet, som dock måste prövas i eld – skall ge pris,
härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras.

Upp. 7:9–10, 13–17

Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och
stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet klädda i
vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst:
”Frälsningen finns hos vår Gud, som sitter på tronen, och hos Lammet.”

Och en av de äldste sade till mig: ”Dessa som är klädda i vita kläder,
vilka är de och varifrån kommer de?” Jag svarade: ”Du vet det, herre.” Han
sade till mig: ”Det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina
kläder rena och gjort dem vita i Lammets blod. Därför står de inför Guds
tron, och de tjänar honom dag och natt i hans tempel, och han som sitter på
tronen skall slå upp sitt tält över dem. De skall inte längre hungra och inte
längre törsta, varken solen eller någon annan hetta skall träffa dem. Ty Lam-
met som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem fram till
livets vattenkällor, och Gud skall torka alla tårar från deras ögon.”
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Luk. 1:78–79

Han skall komma ner till oss från höjden,
en soluppgång för dem som är i mörkret
och i dödens skugga,
och styra våra fötter in på fredens väg.

Luk. 2:29–31

Herre, nu låter du din tjänare gå hem,
i frid som du har lovat.
Ty mina ögon har skådat frälsningen
 som du har berett åt alla folk.

Joh. 5:24–29

Jesus säger:
”Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom

som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har
övergått från döden till livet. Sannerligen, jag säger er: den stund kommer, ja,
den är redan här, då de döda skall höra Guds sons röst och de som hör den
skall få liv. Ty liksom Fadern äger liv, så har han också låtit Sonen äga liv, och
han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människosonen.
Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina
gravar skall höra hans röst och gå ut ur dem; de som har gjort det goda skall
uppstå till livet, och de som har gjort det onda skall uppstå till domen.”

Joh. 6:37–40

Jesus säger:
”Alla som Fadern ger mig skall komma till mig, och den som kommer

till mig skall jag inte visa bort. Ty jag har inte kommit ner från himlen för att
göra vad jag själv vill utan för att göra hans vilja som har sänt mig. 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.”

Joh. 11:21–26

Marta sade till Jesus: ”Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött.
Men jag vet ändå att Gud skall ge dig vad du än ber honom om.” Jesus sade:
”Din bror kommer att uppstå.” Marta svarade: ”Jag vet att han skall uppstå
vid uppståndelsen på den sista dagen.” Då sade Jesus till henne: ”Jag är upp
ståndelsen 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.”
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Joh. 14:1–6

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 för 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. Och vägen dit jag
går, den känner ni.” Tomas sade: ”Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då
känna vägen?” Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kom-
mer till Fadern utom genom mig.”

Vid ett barns jordfästning:

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.

Tal
Prästen håller ett fritt fomulerat tal eller använder något av nedanstående alter-
nativ. I talet kan t.ex. följande ämnen beröras:
–  mötet med sorgen
–  anknytning till den avlidnas livsväg
–  livets förgänglighet
–  förberedelse för döden
–  det kristna hoppet
–  uppståndelsen och det eviga livet
–  Kristi seger över döden
–  dopets nåd

Kära anhöriga. Vi är nu samlade för att ta farväl av NN som har lämnat vår
gemenskap. Han/hon finns inte längre ibland oss, och vi skall följa honom/
henne till den sista viloplatsen. I dag tänker vi på NN och hela hans/hennes
liv. När vi minns allt det goda som vi fick genom honom/henne fylls våra
hjärtan av tacksamhet.

Vi står här inför Guds ansikte. Han talar till oss i sitt ord, och vi får
vända oss till honom i bön. Vi innesluter vår avlidna vän, oss själva och allt
vad vi har i Guds goda vård. Vi ber om hans hjälp i sorgen och söker tröst hos
Herren Jesus Kristus, den Uppståndne, han som har övervunnit döden.

Steget mellan liv och död är försvinnande kort. Dödens skugga följer
allt skapat från livets första stund. Var och en av oss måste en gång lämna
detta liv. Döden är så slutgiltig och definitiv, och därför upplevs den alltid
som både främmande och skrämmande. Den skiljer människa från människa.
Han/hon som nyss var mitt ibland oss finns inte längre här. Vi får inte längre
höra hans/hennes röst eller möta hans/hennes blick.
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Men kärleken upphör aldrig, och därför är vi samlade här i dag. Även
om döden har brutit alla jordiska band kan vi inte upphöra att visa dem som
har lämnat oss vår kärlek och tacksamhet. Också sorgen är en bro som före-
nar oss med dem som har gått bort.

När vi ställs inför döden inser vi att vi alltid bör vara redo för uppbrott.
Genom sitt ord kallar oss Gud att alltid ha vår trygghet och vårt hopp endast
hos Jesus Kristus. Han försonade våra synder och övervann på det sättet dö-
dens mest bittra udd. Han banade väg till den frihet som varken synden,
döden eller någon annan makt kan ta ifrån oss. Han säger: ”Jag är uppstån-
delsen 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.”

eller

Kära vänner. Vi har samlats för att ta farväl av en människa som stod oss nära.
Vi känner smärtsamt att förgängligheten är en del av vårt liv. Vi är en skugga
som snart är borta. Döden är så oåterkallelig, och dess makt är större än vår.
Men Guds kärleks makt sträcker sig ännu längre än döden. Han är hos oss i
vår sorg, han är nära i den stund som nu är inne, och han ger styrka för de
dagar som ligger framför. Vi möter hans hjälp också genom de människor som
vi får dela vår sorg och saknad med.

I bibeln förliknas vårt liv vid en dröm, vid en strömmande älv och vid
gräsets och blommornas bräckliga skönhet. Sådana bilder påminner oss om
att tiden är något som ges oss, men att den också tas ifrån oss. Gud har gett
oss en begränsad tid till vårt förfogande och vår tid står i hans händer. Därför
är det viktigt att vi använder vår korta tid rätt, så att våra dagar också rymmer
tid för vår nästa och tid för Gud. I dag tackar vi Gud för allt det goda som NN
gav oss under den tid han/hon fick leva.

Jesus Kristus delade vår lott med all den smärta och glädje som hör till
människolivet. Hans liv från krubban till graven flätas samman med våra liv
från vårt dop till vår grav. Men med honom slutar inte vandringen där. I sin
död gjorde han döden maktlös. När Gud uppväckte sin Son från de döda
besegrade han både syndens och dödens makt. Inför gravens mörka port kan
Jesus därför försäkra: ”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 vi tror på Jesus kan vi vara trygga i både liv och död.
Mörkret och natten måste vika för det eviga livets ljus. Vad som än händer
får vi hålla fast vid bibelns löfte att ingenting skall kunna skilja oss från Guds
kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.
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Alternativ B

Bibelmeditation
För bibelmeditationen väljs en eller flera texter ur följande avdelningar. Talet och
läsningen av bibeltexter alternerar. I meditationen kan infogas psalm, sång, instru-
mentalmusik eller stilla meditation.
Församlingen sitter under textläsningen.

Förgängligheten

L Låt oss lyssna till Herrens ord om livets förgänglighet.

Job 14:1–2, 5

Människan, av kvinna född,
lever en kort tid och mättas av oro.
Hon växer som blomman och vissnar,
en skugga som snart är borta.
Människans dagar är fastställda
och hennes tid är utmätt av dig,
du har satt den gräns hon inte överskrider.

Pred. 3:1–8

Allt har sin tid,
det finns en tid för allt som sker under himlen:
en tid för födelse, en tid för död,
en tid att plantera, en tid att rycka upp,
en tid att dräpa, en tid att läka,
en tid att riva ner, en tid att bygga upp,
en tid att gråta, en tid att le,
en tid att sörja, en tid att dansa,
en tid att kasta stenar, en tid att samla stenar,
en tid att ta i famn, en tid att avstå från famntag,
en tid att skaffa, en tid att mista,
en tid att spara, en tid att kasta,
en tid att riva sönder, en tid att sy ihop,
en tid att tiga, en tid att tala,
en tid att älska, en tid att hata,
en tid för krig, en tid för fred.
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Pred. 12:7

Stoftet återvänder till jorden, sitt ursprung,
och livsanden återvänder till Gud, som gav den.

Jes. 38:12

Min boning flyttas,
bärs bort som en herdes tält.
Du rullar ihop mitt liv som en väv
och skär ner mig från varpen.

Jes. 40:6–8

En röst sade: Förkunna!
Jag frågade: ”Vad skall jag förkunna?”
Människan är som gräset,
förgänglig som blomman på ängen.
Gräset torkar, blomman vissnar,
när Herrens vind går fram.
Ja, folket är gräs.
Gräset torkar, blomman vissnar,
men vår Guds ord består i evighet.

Hebr. 13:14

Här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som skall
komma.

Förberedelse för döden

L Låt oss höra Guds ord om en rätt förberedelse för döden.

Ps. 90:12

Lär oss hur få våra dagar är,
då vinner vårt hjärta vishet.

Ps. 139:23–24

Rannsaka mig, Gud, och känn mina tankar,
pröva mig och känn min oro,
se om min väg för bort från dig,
och led mig på den eviga vägen.
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Mark. 13:35–37

Jesus säger:
”Håll er alltså vakna, ni vet inte när husets herre kommer, om det blir

på kvällen eller vid midnatt eller i gryningen eller på morgonen. Se upp, så
att han inte plötsligt kommer och finner er sovande. Jag säger till er, och jag
säger till alla: Håll er vakna!”

Upp. 2:10

Kristus säger:
”Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets segerkrans.”

Upp. 3:11

Kristus säger:
”Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar ifrån dig seger-

kransen.”

Det kristna hoppet

L Låt oss lyssna till Guds ord om det kristna hoppet.

Ps. 62:2–3, 6–8

Bara hos Gud finner jag ro,
från honom kommer min räddning.
Han är klippan som räddar mig,
min borg där jag står trygg.

Bara hos Gud finner jag ro,
från honom kommer mitt hopp.
Han är klippan som räddar mig,
min borg där jag står trygg.
Från Gud kommer min hjälp och min ära,
Gud är min tillflykt, min starka klippa.

Ps. 68:21

Vår Gud är en räddande gud,
Herren, vår härskare, för oss bort från döden.
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 Ps. 73:23–26

Men nu är jag alltid hos dig,
du håller mig vid handen.
Du leder mig efter din vilja,
du för mig på härlighetens väg.
Äger jag dig i himlen
önskar jag ingenting på jorden.
Min kropp och mitt mod må svika,
men jag har Gud, han är min klippa för evigt.

  Matt. 6:20–21

Jesus säger:
”Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga

tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta
att vara.”

 Joh. 6:68–69

Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och vi
förstår att du är Guds helige.

Rom. 6:23

Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår herre.

  Hebr. 10:19–20

Så kan vi då tack vare Jesu blod frimodigt gå in i helgedomen på den nya och
levande väg genom förhänget – hans kropp – som han har invigt åt oss.

  Hebr. 10:35–36

Ge inte upp er frimodighet, den skall rikligen belönas. Uthållighet är vad ni
behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat.

1 Joh. 4:9–10

Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för
att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud
utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra  syn-
der.
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Det eviga livet

L Låt oss höra Guds ord om det eviga livet.

Ps. 16:5–11

Herren är min andel, min bägare.
Du bestämmer mitt öde.
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.

Jes. 65:17–18

Nu skapar jag en ny himmel och en ny jord.
Det som varit skall man inte mer minnas,
inte längre tänka på.
Nej, gläd er och jubla för evigt
över det som jag skapar.

Joh. 3:16–17

Jesus säger:
”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som

tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son
till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom
honom.”

Joh. 6:44–47

Jesus säger:
”Ingen kan komma till mig utan att Fadern som har sänt mig drar ho-

nom, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen. Det står skrivet hos
profeterna: Alla skall bli Guds lärjungar. Var och en som har lyssnat till Fadern
och lärt av honom kommer till mig. Men ingen har sett Fadern, utom den
som har kommit från Gud; han har sett Fadern. Sannerligen, jag säger er: den
som tror har evigt liv.”
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Rom. 14:7–9

Ingen av oss lever för sin egen skull, och ingen dör för sin egen skull. Om vi
lever, lever vi för Herren, och om vi dör, dör vi för Herren. Vare sig vi lever
eller dör tillhör vi alltså Herren. Ty Kristus dog och fick liv igen för att härska
över både döda och levande.

  2 Kor. 4:16–18

Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner förnyas min
inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt
mot den överväldigande, eviga härlighet de bereder åt mig, som inte riktar
blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt,
men det osynliga är evigt.

 2 Tim. 4:7–8

Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat
tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans, som Herren, den rättvise
domaren, skall ge mig den dagen, och inte bara mig utan alla som längtar
efter hans ankomst.

 Hebr. 4:9–11

Så har Guds folk alltjämt en sabbat att vänta. Ty att gå in i Guds vila är att
vila ut från sitt verk, så som Gud vilade från sitt. Låt oss därför göra allt vi kan
för att komma in i den vilan.

Upp. 14:13

Jag hörde en röst från himlen som sade: ”Skriv: saliga de döda som härefter
dör i Herren. Ja, säger Anden, de skall få vila efter sina mödor, ty deras gär-
ningar följer med dem.”

III Jordfästningen

*8. Trosbekännelsen
Trosbekännelsen läses gemensamt.

F Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare.
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och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,

och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

*9. Jordfästningsord
Jordfästningsorden kan alternativt uttalas vid graven (moment 16).

L I tro på den uppståndne Jesus Kristus reser vi oss för att välsigna NN
(hela namnet) till gravens ro.

eller

L I tro på Gud, den treenige, välsignar vi NN (hela namnet) till gravens ro
i väntan på uppståndelsens dag.

Prästen låter tre skovlar mull falla på kistan (kan formas som ett kors) och säger:

NN (förnamnen).
Av jord är du tagen,
och jord skall du åter bli.
Jesus Kristus, vår Frälsare, skall uppväcka dig  på  den yttersta dagen.

eller

NN (förnamnen).
Av jord har du kommit.
Till jord skall du återvända.
Jesus Kristus, vår Frälsare, skall uppväcka dig på den yttersta dagen.

eller
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NN (förnamnen).
Herren gav och Herren tog.
Lovat vare Herrens namn.
Jesus Kristus, vår Frälsare, skall uppväcka dig på den yttersta dagen.

eller

NN (förnamnen).
Det som blir sått  förgängligt,
uppstår oförgängligt.
Jesus Kristus är uppståndelsen och livet.

Vid jordfästning av ett dödfött eller ett litet barn:

[NN (förnamnen).]
Gud, vår Far, har skapat dig.
Han sluter dig i sin famn.
Jesus Kristus, vår Frälsare, skall uppväcka dig på den yttersta dagen.

10. Psalm
Psalmen kan ersättas av en begravningssång, s. 406, nr 742,
743, 744, 745, 746, eller av annan lämplig musik.

11.Bön
Bönen kan även formuleras tillsammans med de anhöriga. Man kan också välja
böner ur begravningsmässan (5 B, moment 16).

L/S  Låt oss be.

1.
Helige Gud. Du lät din ende Son lida döden på korset för vår skull. När han
lades i graven helgade du också vår grav till ett vilorum. Genom hans upp-
ståndelse övervann du döden och öppnade vägen till det eviga livet. I dina
händer lämnar vi vår bortgångna kära NN.

Herre, vår livsvandring är ännu inte avslutad och vi behöver kraft för varje
ny dag. Därför ber vi: Hjälp oss att finna en levande gemenskap med Kristus.
Befria oss från vår fruktan och vår skuld. Stöd och trösta oss i sorgen. Ge oss
mod att leva och att frimodigt möta framtiden. Hjälp oss att inte så försjunka
i vardagens bekymmer att vi glömmer vårt eviga mål. Gud, fyll våra hjärtan
med din frid och glädje. Hör oss för vår Herres Jesu Kristi skull.

 2.
Allsmäktige Gud, du som är dödens besegrare. Din älskade Son Jesus Kristus
blev korsfäst för vår skull, och du uppväckte honom från de döda för att vi
skall få evigt liv. Vi ber dig: Vänd ditt ansikte till oss. Lär oss att minnas att vi
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här på jorden inte har någon stad som består. Var nära i sorgen och trösta oss
i saknaden. Stöd oss och ge oss ett hopp som bär genom livet. Hjälp oss att
lita på din nåd och lär oss att leva efter din vilja. Bevara oss i tron, så att vi en
gång tillsammans med alla heliga får uppstå till det eviga livet. Genom din
Son Jesus Kristus, vår Herre.

3.
Gud vår Fader. Skänk NN den eviga friden för din älskade Sons Jesu Kristi
skull. Låt ditt eviga ljus lysa för honom/henne. Var honom/henne nådig och
ge honom/henne det eviga livet. Trofaste Gud och Herre, din Son Jesus Kris-
tus utgöt sitt dyrbara blod för honom/henne. Led honom/henne in i din här-
lighet, där han/hon tillsammans med alla heliga får prisa ditt namn. Förbarma
dig också över oss. Led oss på livets väg så att vår vandring slutar väl och vi
får del i de rättfärdigas uppståndelse. Hör vår bön för din Sons Jesu Kristi
skull.

4.
Barmhärtige Gud. Du har befriat din tjänare NN från livets sorger och stri-
der. Vi tackar dig för att din godhet och nåd har följt honom/henne varje dag
i hans/hennes liv. Hjälp oss alla att rätt använda den tid som du har gett oss,
så att vi är redo att bryta upp när du än kallar. Var du vår tröst i sorgen och vår
tillflykt i lidandet. Låt den dag snart gry då hela skapelsen befrias ur sitt sla-
veri under förgängelsen och når den frihet som Guds barn får när de förhärligas.
Hör vår bön för vår Herres Jesu Kristi skull.

5.
Gud, du har utstakat gränserna för vårt liv. Endast du känner våra dagars
antal. Vi tackar dig för NN:s liv, som du nu har fört till fullbordan. Herre, du
ser att våra hjärtan är fyllda av saknad. Men du är nära oss, och du är nära
honom/henne som har kallats från detta liv. Trösta oss i våra sorger. Hjälp oss
att lita på att du ger hjälp och kraft för varje ny dag.

Helige Gud. Din kärlek är starkare än döden. Tack för budskapet om förso-
ningen i Kristus. Hjälp oss att lita på din förlåtelse. Ge oss den frid som är
mera värd än allt vad vi kan tänka. Fäst våra hjärtan vid ditt ord. Led oss på
vägen till det eviga livet. Hör vår bön för vår Herres Jesu Kristi skull.

6.
Vid jordfästning av en som har lidit mycket:

Gud, vår himmelske Far. Du har följt NN under hans/hennes liv och du kän-
ner allt det lidande som han/hon har fått utstå. Skänk honom/henne den
eviga friden och vilan hos dig. Du torkar tårarna från hans/hennes ögon. Du

  känner också de frågor som här förblev obesvarade. Hjälp oss att överlämna
  oss i din vård och lär oss att bära varandras bördor. Led oss på den väg som för
  till dig i den himmelska härligheten. Hör vår bön för vår Herres Jesu Kristi
  skull.
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7.
Vid ett plötsligt dödsfall:

Allsmäktige Gud. Förstummade står vi inför dig och förstår inte det som har
skett. Du känner vår förtvivlan och vet vad vi behöver. Ge oss kraft att
bearbeta det som har skett. Vi tackar dig för allt gott som du gav oss genom
NN. Vi lämnar honom/henne i dina händer och ber: Var nära oss i vår sorg.
Låt Kristi lidande, död och uppståndelse vara vårt stöd, vårt hopp och vår
tröst. Låt oss få mötas hos dig i himlen. Hör oss för din älskade Sons Jesu
Kristi skull.

8.
Vid jordfästning av en som blivit offer för våld:

Barmhärtige Gud. Du ser vår sorg och förtvivlan. Var med oss och lindra vår
smärta. Trösta oss med din närvaro. Ge oss kraft att leva och att uthärda
sorgen. Hjälp oss att med din kärleks kraft övervinna bitterheten och hjälp
oss att förlåta. Tack för att du hör oss och förstår vår nöd. Vi vill överlämna
all smärta, all bitterhet och allt vårt lidande i dina händer. Skänk NN den
eviga friden. Fyll också våra hjärtan med din frid och låt oss få se mening i
våra liv. Hör oss för din älskade Sons Jesu Kristi skull.

9.
Vid jordfästning av en som har begått självmord:

Barmhärtige Gud. Ur djupet av vår förtvivlan lyfter vi vår blick till dig och
ber: Var nära oss i vår smärta. Endast du känner NN:s liv och död. Vi över-
lämnar honom/henne i dina händer. Du vet hur tungt livet kan vara. Du
känner vårt innersta och våra tankar. Bär oss i sorgen, och ge oss din frid som
övergår allt förstånd. Vi sätter vår tillit till dig genom Jesus Kristus, vår
Frälsare.

10.
Vid jordfästning av ett dödfött barn:

Barmhärtige Gud. Vi förstår inte varför detta lilla barn inte fick födas levande
och bli en av oss. Men vi tror att han/hon finns i trygghet hos dig och dina
änglar. I förtröstan på Jesu frälsning lägger vi honom/henne i din famn. Var
nära NN och NN (föräldrarnas namn) och var och en som nu bär sorg. Trösta
oss när de obesvarade frågorna ökar vår smärta. Ge oss kraft att orka vidare.
Hör vår bön för din Sons Jesu Kristi skull.

11.
Vid ett litet barns jordfästning:

Barmhärtige Gud. Vi står inför dig vid NN:s lilla kista. Du vet hur svårt vi har
det. Vi är förlamade av sorg, besvikelse och saknad. Var nära oss, så att vi inte
helt går under. Vår enda tröst är löftet att du helar våra sår. Vi tackar dig för
den tid vi fick leva tillsammans med NN. Tack för att du har burit oss också i
smärtan och sorgen. Nu kan vi bara överlämna vårt kära barn i din vård. Tag
honom/henne i din famn och för honom/henne till det himmelska hemmet.
Låt oss alla en gång få mötas där för din älskade Sons Jesu Kristi skull.



169JORDFÄSTNING

12.
Vid ett barns jordfästning:

Käre himmelske Far. Vid NN:s kista fyller en gränslös sorg våra hjärtan. Du
gav honom/henne åt oss, och vi förstår inte varför han/hon så tidigt måste
lämna oss. Nu har vi ingen annan att fly till än dig. Tack för den tid som vi
fick ha honom/henne hos oss. Låt honom/henne bo i trygghet hos dig och
dina heliga änglar. Ge din trygghet och frid också åt NN och NN (föräldrar-
nas namn) och åt alla andra som nu bär på sorg. Hjälp var och en att uthärda
och att orka vidare. Led oss alla fram till det himmelska hemmet, där vi får
möta Jesus Kristus, vår Frälsare.

13.
Vid en ung människas jordfästning:

Gud, vi förstår inte varför NN:s liv blev så kort. Livets bräcklighet och för-
gänglighet har fått oss att stanna upp. Mitt i sorgen vänder vi oss till dig och
ber: Var oss nära i vår saknad. Hjälp oss att inse att också en ung människas
liv är ett helt liv och att du har gett det en mening. Vi tackar dig för allt det
goda som vi fick genom honom/henne. Vi prisar dig för det heliga dopets
gåva, och vi tackar dig för din nåd som ger oss trygghet och bär oss över
dödens gräns. I denna förvissning lämnar vi honom/henne i dina händer.
Vårt hopp står till Jesus Kristus, som är uppståndelsen och livet.

14.
Vid en gammal människas jordfästning:

Barmhärtige Gud. Du gav NN ett långt liv och nu har du låtit honom/henne
komma till vandringens mål. Ge honom/henne den eviga vilan. Vi tackar
dig för allt det goda som vi fick genom honom/henne. Lär oss att bygga vårt
liv på dina löften och att alltid söka det som håller i både liv och död. Hjälp
oss att lita på din nåd och att leva enligt din vilja. Bevara oss i tron, så att vi
en gång får möta dig och våra kära i det himmelska hemmet.

15.
Vid en gammal människas jordfästning:

Barmhärtige Gud, käre himmelske Fader. Du gav NN ett långt liv, och nu har
du bärgat in den mogna skörden. Låt honom/henne få komma till den eviga
vilan hos dig. Vi tackar dig för allt vad du gav honom/henne. Tack för att vi
med honom/henne fick uppleva en gemenskap som sträckte sig över flera
generationer. Hjälp oss att bevara allt som var gott och värdefullt i hans/
hennes liv. Hjälp oss att i tro och hopp vandra på den väg som leder till det
eviga livet. Tack för att alla folk och släkten en gång får mötas hemma i ditt
eviga rike.

F Amen.
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12.Herrens bön
Herrens bön läses gemensamt.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 392.

F Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

IV Avslutning

13.Välsignelse
Alternativ text till välsignelsen  s. 393.

L Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.

F Amen.

14.Avslutande musik
Psalm och/eller annan lämplig musik. Under musiken kan begravningsföljet  sätta
sig i rörelse.
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15.Bön vid graven
Bönen kan också bes efter att kistan sänkts i graven.

L Låt oss be.

1.
Allsmäktige Gud, käre himmelske Fader. Du lät din ende
Son lida döden på korset för vår skull. När han lades i gra-
ven helgade du också vår grav till ett vilorum. Vi ber dig:
Kom till oss med din heliga Ande, så att Kristus lever i oss
och vi i honom. Låt oss efter all kamp och möda få komma
till friden och vilan hos dig. Förbarma dig över oss och låt
oss på den sista dagen få uppstå till ett evigt liv. Hör oss för
din Sons Jesu Kristi skull.

2.
Käre himmelske Fader. Vi överlämnar NN i dina händer.
Vi sänker hans/hennes kropp till gravens vila i väntan på
uppståndelsens och den nya skapelsens morgon. När vår
Frälsare dog och lades i graven helgade han också vår grav
till ett vilorum. Du uppväckte honom från de döda, du
övervann döden och öppnade vägen till det eviga livet.

Jesus Kristus, vår Frälsare. Vi lyfter vår blick till dig. För-
barma dig över oss och ge oss ett levande hopp. För oss till
uppståndelse och evigt liv.

3.
Himmelske Fader. Du lät din Son vila i graven. Låt dina
barn vila i trygghet också i döden medan de väntar på upp-
ståndelsens nya liv. Tack för löftet att du ger oss evigt liv,
att vi aldrig någonsin skall gå under och att ingen skall
rycka oss ur din hand. Tag ifrån oss vår fruktan och hjälp
oss att förtrösta på att du leder oss genom död och grav till
ditt himmelska rike. Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.

F Amen.

16. Gravläggning
Kistan sänks ned i graven. Samtidigt kan man sjunga en psalm,
t.ex. 238:5–8 eller 255:3.
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Jordfästningsord
Prästen uttalar jordfästningsorden om de inte har uttalats vid
moment 9.
När blomsterhyllningarna har lagts på graven kan man sjunga
en psalm, t.ex. 378 eller 31.
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B. Begravningsmässa
Under begravningsmässan kan kyrkans påskljus vara tänt.
Jordfästningsorden (moment 14) kan uttalas vid graven.
Då den avlidna förs till graven kan ett processionskors bäras före begravningsföljet. Under
processionen kan man sjunga en psalm. Vid begravningen iakttas lokala seder.

I Inledning

1. Ingångspsalm
Psalmen kan ersättas av psaltarpsalm, körsång eller instrumentalmusik. Psalm-
en kan också föregås av ett orgelpreludium eller av annan lämplig musik.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Se Gudstjänstboken s. 17, 51, 81 eller 101 enligt den serie som används.

3. Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt. De bör leda över i syndabekännelsen.

L Kära kristna församling. Vi har samlats för att följa NN på hans/hennes
sista färd. I denna stund griper vi tag om det kristna hoppet. Redan i
det heliga dopet inneslöts han/hon i Kristi död och uppståndelse. I
förlitan på Kristi seger överlämnar vi honom/henne nu i Guds händer.
I vår saknad tar vi till oss det löfte som Gud har gett oss i sitt ord. Där
står det skrivet: ”Kristus har dött för oss för att vi skall leva tillsammans
med honom.” (1 Thess. 5:10)

Kristi försoning är vår enda trygghet när livet känns splittrat och vårt
hjärta anklagar oss. I förtröstan på Guds nåd bekänner vi nu våra syn-
der och försummelser och ber Gud om förlåtelse.

eller

L Kära vänner. Vi har samlats för att välsigna NN till gravens ro. Vi över-
lämnar honom/henne i Guds händer. Kristus är dödens besegrare och
han säger till oss: ”Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet,
och jag har nycklarna till döden och dödsriket.” (Upp. 1:18)
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Kristus och hans försoning är vår enda trygghet när livet känns splitt-
rat och vårt hjärta anklagar oss. I förtröstan på Guds nåd bekänner vi
nu våra synder och försummelser och ber Gud om förlåtelse.

eller

L Kära vänner, kära kristna församling. Vi har samlats inför Guds ansikte
och i tro på hans löften för att följa NN till gravens vila. Genom sitt ord
talar Gud till oss om livets förgänglighet och om det kristna hoppet.
Kristi död och uppståndelse är vår tröst. Hoppet om det eviga livet
lyser upp vårt mörker. I förtröstan på Kristus lämnar vi nu vår bort-
gångna kära i Guds händer och bekänner våra synder så sägande.

4. Beredelse

Syndabekännelse
Syndabekännelsen kan läsas gemensamt. Under läsningen kan man knäböja.
Syndabekännelsen kan indelas i sekvenser genom lästa eller sjungna församlings-
acklamationer eller genom tystnad. Den kan följas av en tyst bön, som liturgen
kan uppmana till med orden: Hör också våra tysta böner om förlåtelse.

Alternativa syndabekännelser, se Gudstjänstboken s. 287.

1.
Gud, vår Far.
I dopet blev vi dina barn.
Du förde oss från mörker till ljus
och tog oss in i ditt rike.
Men vi har inte levat så som dina barn borde.
Vi har inte lyssnat till din röst och inte följt din vilja.
Gud, förbarma dig över oss för din Sons Jesu Kristi skull.
Rena oss och förlåt oss våra synder,
och hjälp oss att ta emot
Hjälparen, den heliga Anden.

2.
Vi bekänner inför dig, helige Gud,
att vi ofta och på många sätt har syndat
med tankar, ord och gärningar.
Tänk på oss i barmhärtighet,
och förlåt oss för Jesu Kristi skull
vad vi har brutit.
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Avlösning
Alternativa avlösningar, se Gudstjänstboken s. 293.

L Herren är nära de förtvivlade,
han hjälper de modlösa.
Som Jesu Kristi tjänare försäkrar jag dig
att Gud i sin nåd förlåter dig alla dina synder.

eller

L Må Gud, den allsmäktige och nådige, förlåta oss alla synder och föra
oss till det eviga livet.

F Amen.

5. Psaltarpsalm
Också en psaltarpsalm ur formuläret för jordfästning (5 A,
moment 5) eller en psaltarpsalm enligt kyrkoåret kan använ-
das. Omkväden till psaltarpsalmerna s. 404, nr 728, 729.

För övrigt, se Gudstjänstbokens anvisningar.

Antifon
Herre, ge honom/henne den eviga vilan
och låt ditt eviga ljus lysa för honom/henne.

eller

Jag vet att min befriare lever.
Job 19:25

eller

Jag väntar på Herren,
jag längtar,
jag hoppas få höra hans ord.

Ps. 130:5

Psalm
Som hjorten längtar till bäckens vatten, *
så längtar jag till dig, o Gud.
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Jag törstar efter Gud, *
efter den levande Guden.

När får jag komma, *
när får jag träda fram inför Gud?

Varför är du tyngd av sorg, min själ,
och full av oro? *
Sätt ditt hopp till Gud!

Jag skall åter få tacka honom, *
min räddare och min Gud.

Ps. 42:2–3, 6

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

Antifonen upprepas.

6. Kyrie (Herre, förbarma dig)
Alternativ A och B
Se Gudstjänstboken s. 19, 53, 83 eller 103.

*7.  Gloria och Laudamus
(Lovsång till den heliga Treenigheten)
Gloria och Laudamus utelämnas under adventstiden (från och
med måndagen efter första söndagen i advent) och under faste-
tiden (från och med askonsdagen).
I stället för Laudamus (eller psalm 144) kan i mässa 1 och 4 en
av följande treenighetspsalmer sjungas: 71:6, 122:5, 285:10,
294:4, 515:5, 568:9 eller 570:6.

Texter och melodier till Laudamus, se Gudstjänstboken s. 28,
56, 86 eller 106.

För övrigt, se Gudstjänstboken s. 27, 56, 85 eller 105.

8. Dagens bön
Man kan också välja en bön ur formuläret för jordfästning (5 A, moment 6) eller
enligt kyrkoåret, se Evangelieboken.
Efter uppmaningen till bön kan man iaktta en stunds tystnad för personlig bön.
Man kan vid behov och med beaktande av bönens tilltalsord avsluta dagens bön
med att t.ex. säga: Detta ber vi om i Jesu Kristi namn.



177BEGRAVNINGSMÄSSA

L Låt oss be.

1.
Allsmäktige Gud.
Du har besegrat det onda och övervunnit döden,
du har skänkt världen liv.
När vi drabbas av sorg och död,
hjälp oss då att minnas
att du en dag skall klä oss
i en ny, himmelsk dräkt.
Hör oss för vår Herres Jesu Kristi skull.

2.
Helige, allsmäktige Gud.
Din Son Jesus Kristus har med sin död och uppståndelse
övervunnit dödens makt.
Du har gjort honom till Herre
över levande och döda.
Hjälp oss som döpts till Kristus
att leva i hoppet om uppståndelse och evigt liv.
Lovad vare du i evighet.

3.
Barmhärtige och nådige Gud.
Vi tackar dig för att du uppväckte din Son från de döda
och gav oss hoppet om evigt liv.
Hjälp oss att lita på ditt löfte
att varken död eller liv
skall kunna skilja oss från Kristi kärlek.
Detta ber vi om genom vår Herre Jesus Kristus,
som med dig och den heliga Anden
lever och härskar
nu och i evighet.

F Amen.

II Ordet

9. Textläsning
Någon av texterna ur formuläret för jordfästning (5 A, moment 7) läses. Man kan
också läsa texter enligt kyrkoåret eller andra bibeltexter. Vid textläsningen följs
Gudstjänstbokens anvisningar.
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10. Psalm
Psalmen kan ersättas av en begravningssång, s. 406, nr 742, 743, 744, 745, 746,
eller av annan lämplig musik.

*11. Evangeliet
Någon av evangelietexterna ur formuläret för jordfästning (5 A, moment 7) läses.
Man kan också välja evangelietext enligt kyrkoåret eller någon annan evangelie-
text.
Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent) och
under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 34, 60, 87 eller 108.

12.  Predikan

III Jordfästningen

*13. Credo (Trosbekännelse)
Trosbekännelsen läses gemensamt.
Som trosbekännelse kan man också sjunga psalm 146. Alternativa texter till
trosbekännelsesånger, se Gudstjänstboken s. 302.

F Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,

och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,
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och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

*14. Jordfästningsord
Jordfästningsorden kan alternativt uttalas vid graven (moment 27).

L I tro på den uppståndne Jesus Kristus reser vi oss för att välsigna NN
(hela namnet) till gravens ro.

eller

L I tro på Gud, den treenige, välsignar vi NN (hela namnet) till gravens ro
i väntan på uppståndelsens dag.

Prästen låter tre skovlar mull falla på kistan (kan formas som ett kors) och säger:

NN (förnamnen).
Av jord är du tagen,
och jord skall du åter bli.
Jesus Kristus, vår Frälsare, skall uppväcka dig på den yttersta dagen.

eller

NN (förnamnen).
Av jord har du kommit.
Till jord skall du återvända.
Jesus Kristus, vår Frälsare, skall uppväcka dig på den yttersta dagen.

eller

NN (förnamnen).
Det som blir sått förgängligt,
uppstår oförgängligt.
Jesus Kristus är uppståndelsen och livet.

eller

NN (förnamnen).
Herren gav och Herren tog,
Lovat vare Herrens namn.
Jesus Kristus, vår Frälsare, skall uppväcka dig på den yttersta dagen.
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Vid jordfästning av ett dödfött barn eller ett litet barn:

[NN (förnamnen).]
Gud, vår Far, har skapat dig.
Han sluter dig i sin famn.
Jesus Kristus, vår Frälsare, skall uppväcka dig på den yttersta dagen.

15.Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

16. Kyrkans förbön
Kyrkans förbön består av tre delar: inledning, fortsättning och avslutning. För
varje del väljs ett lämpligt alternativ.
Förbönen kan sammanställas tillsammans med de anhöriga. Man kan också välja
en bön ur formuläret för jordfästning (5 A, moment 11). Bönen kan indelas i sekv-
enser genom acklamationer eller genom tystnad.
Man kan också be Trishagion, se Gudstjänstboken s. 321.

Bönens inledning

L Låt oss be.

1.
Gud, döden har kommit oss nära. Vi påminns om vår förgänglighet. Vi älskar
livet, men vi måste avstå från det. Vi gör upp planer, men vårt arbete blir
oavslutat. I vår förtvivlan lyfter vi våra ögon till dig. Du sände din älskade
Son till oss för att dela vår sorg och smärta. I honom öppnade du vägen till
det oförgängliga livet.

2.
Gud, dödens skugga faller över oss. Endast du vet hur länge vi får leva. Du
består, när livet flyr. Du förstår våra tankar och känslor när döden har kom-
mit oss nära. Du vänder våra sorgsna hjärtan till din Son Jesus Kristus och
kallar oss att ta vår tillflykt till honom.

3.
Barmhärtige Gud. Döden har tagit ifrån oss vår kära och fyllt våra hjärtan
med sorg och saknad. Din hand styr vårt liv, och i döden ger du din frid åt
alla som förtröstar på dig. Vårt öga söker ljuset från din Sons Jesu Kristi upp-
ståndelse. I det ljuset stillas vår sorg, och vår saknad fylls av tacksägelse och
hopp.
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Bönens fortsättning

1.
L/S Gud, vi tackar dig för livets gåva och för varje dag som du ger. Vi

tackar dig för det liv som NN fick leva. Hjälp oss att minnas allt det
goda som vi fick genom honom/henne. Trösta oss i sorgen och sakna
den. Ge kraft för varje ny dag. Låt oss få vara i din närhet.

Du har gett oss ditt heliga ord. Hjälp oss att söka vår kraft i ordet och
att lära känna din kärlek. Tack för att vår Befriare lever.

Gud, du känner också de tankar som vi har svårt att klä i ord. Inför dig
bär vi fram vår bedrövelse och rådlöshet. Och vi ber med psalmisten:
”Dig, o Herre, söker jag. Dölj inte ditt ansikte för mig.” Hör nu också
våra tysta böner.

[tyst bön]

2.
Vid ett plötsligt dödsfall:

L/S Gud, vårt liv är en gåtfull resa. Vi lever i nuet men vet ingenting säkert
om morgondagen. Du ensam vet, du fördolde Gud.

Vi känner ordlös ångest och förtvivlan vid NN:s (förnamnet) bår. Vårt
inre är i uppror inför det som har skett. Endast du vet svaret, då vi i vår
rådlöshet frågar: Varför rycktes han/hon bort så plötsligt? Varför måste
så mycket bli ofullbordat? Ta du hand om vår smärta och förtvivlan.
Hjälp oss att i vår ångest och sorg kunna vila i dig och överlåta vår kära
i dina händer.

[tyst bön]

3.
Vid en gammal människas jordfästning:

L/S Gud, du har kallat NN (förnamnet) bort från detta liv. Han/hon är inte
längre ibland oss och hans/hennes plats är nu tom. Var med oss i vår
saknad. Vi tackar dig för att han/hon fick ett långt liv och för den
gemenskap vi har fått uppleva genom åren. Vi lägger allt i dina händer
och ber om din välsignelse.

Gud, vi tackar dig för dem som har gått före oss och för vad de har gjort
för oss. Hjälp oss att föra deras arv vidare. Fyll vår gemenskap med
uthållig kärlek, och ge oss nåd att hålla oss till ditt ord. Ge oss ett
levande hopp som bär oss genom livet.

[tyst bön]
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Bönens avslutning

1.
L Gud, vi tackar dig för frälsningen genom din Son Jesus Kristus. För-

barma dig över oss. Låt dina löften lysa över vår väg. Tack för att tron,
hoppet och kärleken bär oss ända in i evigheten. Hör oss för vår Frälsa-
res skull.

2.
L Gud, vi tackar dig för din älskade Sons död och uppståndelse. Hans

seger är vårt liv och vårt hopp. Fyll oss med din frid som ger våra hjär-
tan och tankar skydd genom Jesus Kristus vår Herre.

3.
L Gud, vi tackar dig för att vår Frälsare genom sin död och uppståndelse

har besegrat döden. När vår levnadsdag är slut, låt oss då få gå hem, i
frid, som du har lovat. Led oss till det himmelska hemmet, där ingen
död skall finnas mer. Detta ber vi om i din Sons Jesu Kristi namn.

F Amen.

IV Nattvarden
För moment 17–22, se moment 19–24 enligt ifrågavarande serie i Gudstjänst-
boken.

– – –

23.Tacksägelsebön
Tacksägelsebönen kan också vara en psalm, t.ex.130:3–4, 223:5, 224:3–5 eller 566:3
och  5.
Alternativa tacksägelseböner, se Gudstjänstboken s. 395.

L  Låt oss be.

1.
Himmelske Fader,
tack för att du har låtit oss få del av
kärlekens måltid.
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Låt uppståndelsens ljus lysa
mitt i sorgen och saknaden.
Stöd oss med din nåd intill den dag
då du torkar alla tårar
och förenar oss med varandra för alltid.
Hör oss för din älskade Sons Jesu Kristi skull.

2.
Evige Gud,
vår Herres Jesu Kristi Fader.
Din Son har berövat döden dess makt,
och han har låtit den heliga nattvarden
för oss bli en odödlighetens källa.
Låt oss med alla våra kära på den yttersta dagen
få uppstå till evig glädje.
Hör oss genom Jesus Kristus, vår Herre,
som lever och härskar
med dig och den heliga Anden
nu och i evighet.

3.
Gud, vår Far.
Vi tackar dig för nattvardens livgivande gåva
som styrker oss på vägen till det eviga livet.
Låt oss alla få gå in i paradisets glädje,
där vi för alltid får vara hos Kristus.
Detta ber vi om
i vår uppståndne Herres och Frälsares
Jesu Kristi namn.

F Amen.

V Avslutning

*24. Välsignelse
Alternativ text till välsignelsen s. 393.

L Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.

F Amen.
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25.Avslutande musik
Psalm och/eller instrumentalmusik. Under musiken kan begravningsföljet sätta
sig i rörelse.

26.Bön vid graven
Bönen kan också bes efter att kistan sänkts i graven.

L Låt oss be.

1.
Allsmäktige Gud, käre himmelske Fader. Du lät din ende
Son lida döden på korset för vår skull. När han lades i gra-
ven helgade du också vår grav till ett vilorum. Vi ber dig:
Kom till oss med din heliga Ande, så att Kristus lever i oss
och vi i honom. Låt oss efter all kamp och möda få komma
till friden och vilan hos dig. Förbarma dig över oss och låt
oss på den sista dagen få uppstå till evigt liv. Hör oss för din
Sons Jesu Kristi skull.

2.
Käre himmelske Fader. Vi överlämnar NN i dina händer.
Vi sänker hans/hennes kropp till gravens vila i väntan på
uppståndelsens och den nya skapelsens morgon. När vår
Frälsare dog och lades i graven helgade han också vår grav
till ett vilorum. Du uppväckte honom från de döda, du
övervann döden och öppnade vägen till det eviga livet.

Jesus Kristus, vår Frälsare. Vi lyfter vår blick till dig. För-
barma dig över oss och ge oss ett levande hopp. För oss till
uppståndelse och evigt liv.

3.
Himmelske Fader. Du lät din Son vila i graven. Låt dina
barn vila i trygghet också i döden medan de väntar på upp-
ståndelsens nya liv. Tack för löftet att du ger oss evigt liv,
att vi aldrig någonsin skall gå under och att ingen skall
rycka oss ur din hand. Tag ifrån oss vår fruktan och hjälp
oss att förtrösta på att du leder oss genom död och grav till
ditt himmelska rike. Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.

F Amen.
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27.Gravläggning
Kistan sänks ned i graven. Samtidigt kan man sjunga en psalm,
t.ex. 238:5–8 eller 255:3.

Jordfästningsord
Prästen uttalar jordfästningsorden om de inte har uttalats vid
moment 14.
När blomsterhyllningarna har lagts på graven kan man sjunga
en psalm, t.ex. 378 eller 31.
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C. Gravläggning
Detta formulär kan användas när gravläggningen inte sker på samma ort som jordfäst-
ningen. Formuläret kan användas också vid nedläggning av urna och i tillämpliga delar
då man har en välsignelse där den avlidnas stoft saknas.
Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en anhörig. Under andakten kan
man tända ett ljus.

1. Psalm
Man kan sjunga t.ex. en av följande psalmer: 240, 242, 244, 521 eller 522.

2. Inledning

Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

L/S  I Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.
F  Amen.

L/S    Herren vare med er.
F Herren välsigne dig.

Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L/S Kära vänner. När vi står vid en grav påminns vi om livets  förgänglighet.
Men här nås vi också av löftet om liv och uppståndelse. Kristus säger:
”Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklar-
na till döden och dödsriket.” (Upp. 1:18)

eller

L/S Kära vänner. När vi står vid en grav påminns vi om livets förgänglighet.
Men här nås vi också av budskapet att Gud råder över allt. Han är
Herren över liv och död. I bibeln kan vi läsa: ”Jag vet att min befriare
lever och till sist skall träda fram på jorden.” (Job 19:25)
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3. Psaltarpsalm
Man kan också välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller någon annan psaltar-
psalm.
Psaltarpsalmen kan ersättas av en psaltarparafras ur psalmboken, t.ex. 366 eller
400.
Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Psaltarpsalmen kan avslutas med Gloria
Patri, som utelämnas under fastetiden från och med femte söndagen i fastan.

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.

Du dukar ett bord för mig *
i mina fienders åsyn,

du smörjer mitt huvud med olja *
och fyller min bägare till brädden.

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

eller

Men nu är jag alltid hos dig, *
du håller mig vid handen.

Du leder mig efter din vilja, *
du för mig på härlighetens väg.

Äger jag dig i himlen *
önskar jag ingenting på jorden.

Min kropp och mitt mod må svika, *
men jag har Gud, han är min klippa för evigt.

Ps. 73:23–26

Gloria Patri
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
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4.  Bibelläsning
              Någon eller några av följande bibeltexter läses.

Man kan också välja texter enligt kyrkoåret eller andra bibeltexter.

Bibelläsningen kan åtföljas av stilla meditation.

1 Kor. 15:42–49

Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt upp-
står 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 and-
liga. Den första människan kom från jorden och var jord; den andra männi-
skan 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. 4:16–18

Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner förnyas min
inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt
mot den överväldigande, eviga härlighet de bereder åt mig, som inte riktar
blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt,
men det osynliga är evigt.

        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.

Matt. 27:57–60

På kvällen kom en rik man från Arimataia som hette Josef och som också
han hade blivit lärjunge till Jesus. Josef gick till Pilatus och bad att få Jesu
kropp. Pilatus gav då order om att den skulle utlämnas, och Josef tog kroppen,
svepte den i rent linnetyg och lade den i den nya grav som han hade låtit
hugga ut åt sig i berget. Sedan rullade han en stor sten för ingången till graven
och gick därifrån.
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5. Svar
Som svar kan man sjunga t.ex. psalm 556:6, 558:7, 560, 565
eller 568:6. Man kan också sjunga en begravningssång s. 406,
nr 742, 743, 744, 745, 746.

6. Tal

7.  Böneavsnitt

Bön
Bönen kan formuleras fritt.

L/S Låt oss be.

Käre himmelske Far. Vi överlämnar NN i dina händer. Vi tackar dig för den
tid vi fick vara tillsammans och för allt vad han/hon betydde för oss. Vi har
sänkt hans/hennes stoft i gravens ro och blickar i tron framåt mot uppstån-
delsen och den nya skapelsens morgon.

När din Son, vår Frälsare, lades i graven blev också vår grav helgad till ett
vilorum. Du uppväckte honom från de döda, du övervann döden och öpp-
nade vägen till det eviga livet. Gud, ditt ord försäkrar oss att du känner vår
längtan. Också våra suckar når fram till dig. Vi litar på ditt löfte och ber: Hör
också våra tysta böner.

[tyst bön]

Jesus Kristus, vår Frälsare. Till dig lyfter vi våra ögon. Förbarma dig över oss
och ge oss ett levande hopp. Var oss alltid nära och led oss genom denna
dödens värld till uppståndelsen och det eviga livet.

F Amen.
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Herrens bön
Herrens bön läses gemensamt.
Den ekumeniska formen av Herrens bön  s. 392.

F Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

8. Välsignelse

L/S Må Gud, den allsmäktige och nådige,
Fadern och (c) Sonen och den heliga Anden,
välsigna och bevara oss.

F Amen.

eller

L/S Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.

F Amen.

9. Psalm
Som avslutning kan man sjunga t.ex. psalm 524, 543:4–7, 576, 579, 581 eller 584.
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Bikt
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I den enskilda bikten kan man bekänna sin skuld eller någon särskild synd och få avlös-
ning. Bikten kan tas emot av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmed-
lem.
Om bikt och själavård bestäms i kyrkoordningen (KO 4:1 och 5:1,1). Präst och lektor har
lagstadgad tystnadsplikt (KL 5:2, 6:12). Också andra mottagare av bikt bör respektera
tystnadsplikten (KL 6:3).
Bikten tas emot i en kyrka eller på annan lämplig plats.
Bikten behöver inte till alla delar följa nedanstående formulär utan kan också ske i friare
form. Den bör dock alltid innehålla syndabekännelse och avlösning. Ett själavårdande
samtal kan föras i anslutning till bikten.
Den biktande kan vid sin självrannsakan använda Guds tio bud och någon av Psaltarens
botpsalmer (Ps. 6, 32, 38, 51, 102, 130 och 143).

1. Psalm

2. Inledande välsignelse
Den som tar emot bikten:

I Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.

Den biktande:

Amen.

3. Inledningsord
Inledningsorden kan också formuleras fritt.

L/S Kära vän. Gud känner oss bättre än vi känner oss själva. När vi nu har
kommit inför Guds ansikte kan vi med psalmisten säga: ”Du omger mig
på alla sidor, jag är helt i din hand. Den kunskapen är för djup för mig,
den övergår mitt förstånd” (Ps. 139: 5–6). Du får därför med förtröstan
bekänna den synd som tynger ditt hjärta.

4. Bikt

Syndabekännelse
Den biktande kan bekänna sin synd även med egna ord. Den som tar emot  bikten
kan läsa syndabekännelsen tillsammans med den biktande eller på hans/hennes
vägnar. Den biktande kan knäböja.
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1.
Käre himmelske Far.
Jag har syndat mot dig
med tankar, ord och gärningar.
Jag bekänner nu den synd som särskilt tynger mitt samvete.
Jag har ...
Du ser också allt det som jag inte ens själv är medveten om.
Jag ångrar mina synder och ber:
Var mig nådig och förlåt mig alla mina synder
för din älskade Sons Jesu Kristi skull.

2.
Herre, kom ihåg din barmhärtighet,
den godhet du alltid har visat.
Glöm mina synder, allt jag brutit,
tänk på mig i din trofasthet,
Herre, du som är god.

3.
Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
Herre, hör mitt rop,
lyssna när jag bönfaller dig!
Om du lade synder på minnet,
Herre, vem kunde då bestå?
Men hos dig finns förlåtelse,
och därför fruktar man dig.
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.

4.
Barmhärtige Gud.
Jag bekänner inför dig
att min synd binder mig
och att jag inte själv kan göra mig fri.
Jag har brutit mot din heliga vilja
och avvisat välsignelsen i dina bud.
Du ser allt som är fel i mitt liv,
också det som jag själv inte ser.
Förbarma dig över mig för din Sons Jesu Kristi skull.
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5.
O, du allra mildaste, korsfäste Herre Jesus Kristus.
Förbarma dig över mig, fattiga syndare.
Se till mig med barmhärtighet,
så som du såg till Petrus
när han hade förnekat dig,
så som du såg till synderskan i fariseens hus
och till rövaren på korset.
Ge mig din heliga nåd,
så att jag med Petrus gråter över mina synder,
med synderskan älskar dig av hela mitt hjärta
och med rövaren evigt får se ditt heliga ansikte.

Avlösning

1.
Den som tar emot bikten:

Vår Herre Jesus Kristus har sagt till sina lärjungar:
Om ni förlåter någon hans synder,
så är de förlåtna.
Som Jesu Kristi tjänare förkunnar jag för dig
att dina synder är förlåtna
i Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.

Den biktande:

Amen.

2.
Den som tar emot bikten:

Jesus Kristus gav sin församling
nycklarna till himmelriket när han sade:
Om ni förlåter någon hans synder,
så är de förlåtna.
Tror du att den avlösning som jag nu förkunnar för dig
är Guds förlåtelse?

Den biktande:

Ja.

Den som tar emot bikten:

Ske dig som du tror.
På vår Herres Jesu Kristi befallning förkunnar jag för dig
att dina synder är förlåtna
i Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.
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Den biktande:

Amen.

3.
Den som tar emot bikten:

Jesus säger:
Var inte orolig, mitt barn,
dina synder är förlåtna.
[Som hans tjänare förkunnar jag dina synders förlåtelse
i Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.]

Den biktande:

Amen.

4.
Den som tar emot bikten:

Om vi vandrar i ljuset, liksom Gud är i ljuset,
då har vi gemenskap med varandra,
och blodet från Jesus, hans Son,
renar oss från all synd.
Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva,
och sanningen finns inte i oss.
Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig,
så att han förlåter oss synderna
och renar oss från all orättfärdighet.
[Som Kristi och hans församlings tjänare
försäkrar jag att dina synder är förlåtna
i Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.]

Den biktande:

Amen.

5.
Den som tar emot bikten:

Herren är nära de förtvivlade,
han hjälper de modlösa.
Som Jesu Kristi tjänare försäkrar jag dig
att Gud i sin nåd förlåter dig alla dina synder.

Den biktande:
Amen.
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5. Bön
Den som tar emot bikten:

Låt oss be.

1.
Allsmäktige Gud, käre himmelske Far. Du känner vår svaghet. Bara du kan
rädda oss. Ge NN din kraft och hjälp honom/henne att förtrösta på dig. Tack
för den trygghet du ger oss. Gud, vi tackar dig genom din Son Jesus Kristus,
vår Herre.

2.
Jesus Kristus, vår Frälsare. Tack för din förlåtelse. Ge NN kraft att varje dag
tro på din nåd och barmhärtighet. Hjälp honom/henne att vandra på dina
vägar i förtröstan på ditt ord och ditt löfte. Stöd honom/henne i svårigheter
och lidande. Upplys honom/henne med din heliga Ande och drag honom/
henne allt närmare dig. Hör oss för din godhets skull.

         3.
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.

Den biktande:

Amen.

6. Välsignelse
Den som tar emot bikten:

Herren välsigne dig och bevare dig.
Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.
Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.
I Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.

Den biktande:

Amen.

eller
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Den som tar emot bikten:

Herren (c) välsigne dig.
Må han bevara dig för allt ont
och föra dig till det eviga livet.

Den biktande:

Amen.

7. Psalm
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7
Sjukkommunion
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Detta formulär följs helt eller till centrala delar beroende på den sjukas tillstånd. Vid
sjukkommunionen kan också övriga närvarande ta emot nattvarden.
Nattvardselementen placeras på ett bord som är täckt med en vit duk. På bordet kan man
ställa ett kors eller ett krucifix och ett tänt ljus.
Dessa böner och texter kan användas också då man firar nattvard på sjukhus eller på olika
hem för åldringar.

I Inledning

1. Psalm
T.ex. psalm 341, 359, 374, 390, 391 eller 397.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas.  Melodier s. 395.

Välsignelse
L I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.
F Amen.

Växelhälsning
L  Herren vare med er.
F  Herren välsigne dig.

3. Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L Vår Herre Jesus Kristus har sagt: ”Där två eller tre är samlade i mitt
namn är jag mitt ibland dem” (Matt. 18:20). Han är nu mitt ibland oss.
Han förbarmar sig över oss när vi bekänner våra synder. Han är trofast
och rättfärdig. Han förlåter oss våra synder och renar oss från all orätt-
färdighet. I förtröstan på Kristi nåd bekänner vi nu vår synd.
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4. Beredelse

Syndabekännelse
Den som tar emot nattvarden kan bekänna sina synder med egna ord om han/
hon så önskar. Man kan läsa syndabekännelsen gemensamt eller på den sjukes
vägnar.

I beredelsen kan man även följa motsvarande moment i formuläret för bikt (6).

1.
Käre himmelske Far.
Jag har syndat mot dig och mina medmänniskor
med tankar, ord och gärningar.
(Inför dig bekänner jag nu allt det
som tynger mitt samvete ... )
Du ser också allt det som jag inte ens själv är medveten om.
Jag ångrar mina synder och ber:
Var mig nådig och förlåt mig alla mina synder
för din älskade Sons Jesu Kristi skull.

2.
Herre, kom ihåg din barmhärtighet,
den godhet du alltid har visat.
Glöm mina synder, allt jag har brutit,
tänk på mig i din trofasthet,
Herre, du som är god.

3.
Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
Herre, hör mitt rop,
lyssna när jag bönfaller dig!
Om du lade synder på minnet,
Herre, vem kunde då bestå?
Men hos dig finns förlåtelse,
och därför fruktar man dig.
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.
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4.
Barmhärtige Gud.
Jag bekänner inför dig
att min synd binder mig
och att jag inte själv kan göra mig fri.
Jag har brutit mot din heliga vilja
och avvisat välsignelsen i dina bud.
Du ser allt som är fel i mitt liv,
också det som jag själv inte ser.
Förbarma dig över mig för din Sons Jesu Kristi skull.

5.
O, du allra mildaste, korsfäste Herre Jesus Kristus.
Förbarma dig över mig, fattiga syndare.
Se till mig med barmhärtighet,
så som du såg till Petrus
när han hade förnekat dig,
så som du såg till synderskan i fariseens hus
och till rövaren på korset.
Ge mig din heliga nåd
så att jag med Petrus gråter över mina synder,
med synderskan älskar dig av hela mitt hjärta
och med rövaren evigt får se ditt heliga ansikte.

6.
Käre himmelske Fader.
Du ser mig och hela mitt liv.
Jag är svag och trött.
Alla mina brister kommer inför mig.
Jag har ofta gjort orätt.
Jag har glömt mina kära
och förorsakat mig själv och andra smärta.
Jag kommer inför dig sådan jag är.
För Jesu kärleks skull vågar jag tro
att du tar emot mig.
Gud, se till mig med barmhärtighet
och förlåt mig mina synder.

Avlösning

1.
L Vår Herre Jesus Kristus har sagt till sina lärjungar:

Om ni förlåter någon hans synder,
så är de förlåtna.
Som Jesu Kristi tjänare förkunnar jag för dig
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att dina synder är  förlåtna
i Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.

2.
L Jesus säger:

Var inte orolig, mitt barn,
dina synder är förlåtna.
[Som hans tjänare förkunnar jag dina synders förlåtelse
i Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.]

3.
L Herren är nära de förtvivlade,

han hjälper de modlösa.
Som Jesu Kristi tjänare försäkrar jag dig,
att Gud i sin nåd förlåter dig alla dina synder.

4.
L Må Gud, den allsmäktige och nådige, förlåta oss alla våra synder

och föra oss till det eviga livet.

F Amen.

5. Bön
Uppmaningen till bön kan följas av en kort tyst bön.

L Låt oss be.

1.
Allsmäktige Gud, käre himmelske Far. Du känner vår svag-
het. Bara du kan rädda oss. Ge NN din kraft och hjälp
honom/henne att förtrösta på dig. Tack för den trygghet
du ger oss. Gud, vi tackar dig genom din Son Jesus Kristus,
vår Herre.

2.
Jesus Kristus, vår Frälsare. Tack för din förlåtelse. Ge NN
kraft att varje dag tro på din nåd och barmhärtighet. Hjälp
honom/henne att vandra på dina vägar i förtröstan på ditt
ord och ditt löfte. Stöd honom/henne i svårigheter och
lidande. Upplys honom/henne med din heliga Ande och
drag honom/henne allt närmare dig. Hör oss för din god-
hets skull.
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3.
Vår Herre Jesus Kristus, du Guds Son. Tack för att du vand-
rar vid min sida och stöder mig i min svaghet. Var min
trygghet och bevara mig.

F Amen.

II Ordet
6. Textläsning
Någon eller några av följande bibeltexter läses. Man kan  också
välja texter enligt kyrkoåret eller andra bibeltexter.

Ps. 73:23–26

Men nu är jag alltid hos dig,
du håller mig vid handen.
Du leder mig efter din vilja,
du för mig på härlighetens väg.
Äger jag dig i himlen
önskar jag ingenting på jorden.
Min kropp och mitt mod må svika,
men jag har Gud, han är min klippa för evigt.

Jes. 43:1–3

Nu säger Herren,
han som har skapat dig,
han som har format dig:
Var inte rädd, jag har friköpt dig,
jag har gett dig ditt namn, du är min.
När du går genom vatten är jag med dig,
vattenmassorna skall inte dränka dig.
När du går genom eld skall du inte bli svedd,
lågorna skall inte bränna dig.
Jag är Herren, din Gud,
Israels Helige är den som räddar dig.

Hebr. 4:14–16

När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp
genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid
vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmö-
gen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har
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prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt
oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få
förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp.

Matt. 11:28–30

Jesus säger:
”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag

skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som
har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er
själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.”

     7. Tal

8. Trosbekännelsen
Trosbekännelsen läses gemensamt.

F Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,

och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,

och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.
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9. Kyrkans förbön
Bönen kan formuleras fritt.

1.
Levande, allsmäktige Gud. Vi kommer inför dig med allt
vad vi är och har. Vi ber för din kyrka och dess tjänare, och
vi tackar dig för att ditt levande ord finns mitt ibland oss.
Inför dig kommer vi ihåg vår familj och de människor som
står oss nära. Vi ber för alla våra anhöriga, för våra vänner
och för dem vi älskar.

Tänk på alla sjuka och lidande och alla som är i behov av
hjälp. Vi ber om kraft för dem som i sitt arbete vårdar sjuka
och lidande.

Vi tackar dig för att du i din Son Jesus Kristus har skänkt
oss hoppet om det eviga livet. I tro på honom överlämnar
vi oss själva, varandra och hela vårt liv i dina händer.

2.
Låt oss be till Herren
att han låter oss alla nås av tröstens och fridens budskap.
[Herre, förbarma dig över oss.]

Låt oss be till Herren
att han lyssnar till varje lidande människas suckan.
[Kristus, förbarma dig över oss.]

Låt oss be till Herren
att han sänder sin hjälp till dem
som i sin nöd inte ser någon ljusning.
[Herre, förbarma dig över oss.]

F Amen.

III Nattvarden
10.Tillredelsepsalm
Som tillredelsepsalm kan man använda t.ex. psalm 218, 219,
224 eller 522.
Under psalmen dukas nattvardsbordet. Psalmen kan ersät-
tas av tystnad.
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11.Nattvardsbön

Bönen och instiftelseorden
Bönen kan inledas med uppmaningen: Låt oss tacka Gud, vår Herre.

L Helige Gud, du älskar alla människor.
Därför sände du din Son till oss.
Han botade sjuka, sökte upp de förlorade
och tog hand om alla som kom till honom.
Han älskade oss ända till slutet och han gav sitt liv för oss.

Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd,
tackade Gud (c), bröt det och gav åt sina lärjungar och sade:
”Tag och ät, detta är min kropp som offras för er.
Gör detta till minne av mig.”

Likaså tog han bägaren, tackade Gud (c) och sade:
”Drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod,
som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse.
Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig.”

Käre himmelske Fader.
Vi gläder oss över allt
som din Son har gjort för vår frälsning.
Vi tackar dig för att vi får
möta Jesus Kristus i denna måltid.
Välsigna oss med din heliga Ande.
Låt oss alla en gång få lovsjunga dig
i ditt himmelska rike.

Genom honom, med honom och i honom
tillhör dig, allsmäktige Fader,
i den heliga Andens enhet,
ära och härlighet
alltid och i evighet.

F Amen.
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12.Herrens bön
Herrens bön läses gemensamt.

Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 392.

F Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

13.Herrens frid
Herrens frid kan läsas eller sjungas. Melodier, se Gudstjänst-
boken s. 44, 74, 97 eller 117 enligt den serie som används.

L Herrens frid vare med er/dig.
F Hans frid vare med dig.

14.O Guds Lamm
Under hymnen kan liturgen bryta brödet.

F O Guds Lamm, som bär [all] världens  synd[er],
förbarma dig över oss.
O Guds Lamm, som bär [all] världens synd[er],
förbarma dig över oss.
O Guds Lamm, som bär [all] världens synd[er],
giv oss din frid.

15.Måltiden

Kommunionen
Brödet utdelas med orden:

[Vår Herres Jesu] Kristi kropp, för dig utgiven.
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Vinet utdelas med orden:

[Vår Herres Jesu] Kristi blod, för dig utgjutet.

Slutord

L Vi har nu mottagit Herren Jesus Kristus.
Han bevarar oss till det eviga livet.

F Amen.

eller

L Vår Herres Jesu Kristi kropp och blod
bevarar vår ande, själ och kropp till det eviga livet.

F Amen.

16.Tacksägelsebön

L Låt oss be.

1.
[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.]

Vår Gud och Fader.
Vi tackar dig
för den heliga nattvarden.
Stärk vår tro, vårt hopp och vårt tålamod.
Tack för att vi i vår svaghet får vara nära dig.
Hjälp oss att i liv och död förbli dina barn.
Vi prisar dig genom din Son Jesus Kristus.

2.
Himmelske Far,
vi tackar dig för nattvardens gåva,
som stärker vår tro på dig.
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Förena oss i kärlek till varandra
och bevara hoppet om det eviga livet hos oss.
Hör vår bön för din Sons Jesu Kristi skull.

F Amen.

IV Avslutning

17.Välsignelse
Alternativ text till välsignelsen s. 393.

L Herren välsigne dig och bevare dig.
Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.
Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.
I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.

eller

Må Gud, den allsmäktige och nådige,
Fadern och (c) Sonen och den heliga Anden,
välsigna och bevara dig.

F Amen.

18.Psalm
T.ex. psalm 221:6–7, 260:5, 266:6–7, 276 eller 395.
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8
Andakter
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A. Förbön för sjuka
Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.
Formuläret kan följas i tillämpliga delar.
Vid smörjelsen används t.ex. olivolja.
På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix
och ett tänt ljus.
Då nattvard firas vid sjukbesöket följs formuläret för sjukkommunion (7).

1. Psalm
T.ex. psalm 270:1–5, 390 eller 400.

2. Inledning

Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

L/S I Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.
F Amen.

L/S Herren vare med er.
F Herren välsigne dig.

Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L/S Kära vänner. Jesus har kommit för att bära våra sjukdomar och plågor.
I bibeln står det: ”Det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han
led.” (Jes. 53:4)
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3. Psaltarpsalm
Man kan också välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller någon annan psaltar-
psalm.
Psaltarpsalmen kan ersättas av en psaltarparafras ur psalmboken, t.ex. 366 eller
400.
Psaltarpsalmen avslutas med Gloria Patri, som utelämnas under fastetiden från
och med femte söndagen i fastan.

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.

Du dukar ett bord för mig *
i mina fienders åsyn,

du smörjer mitt huvud med olja *
och fyller min bägare till brädden.

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

eller

Hur länge skall du glömma mig, Herre? *
Hur länge skall du dölja ditt ansikte?

Hur länge skall tankarna mala, †
mitt hjärta ängslas dag efter dag? *
Hur länge skall min fiende triumfera?

Se på mig, svara mig, Herre, min Gud!
Ge ny glans åt mina ögon, *
låt mig inte somna in i döden,

låt inte min fiende säga att han besegrat mig, *
mina ovänner jubla över mitt fall.

Jag litar på din godhet, *
mitt hjärta skall jubla över din hjälp.

Jag vill sjunga till Herrens ära, *
ty han är god mot mig.

Ps. 13:2–6
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eller

Jag sökte mig till Herren och han svarade mig, *
han befriade mig från all fruktan.

Se mot honom och stråla av glädje, *
sänk inte blicken i skam.

Jag eländige ropade, Herren hörde, *
han räddade mig ur all min nöd.

Herrens ängel håller vakt *
kring hans trogna och räddar dem.

Se och smaka Herrens godhet, *
lycklig den som flyr till honom!

Frukta Herren, ni hans heliga, *
de som fruktar honom lider ingen brist.

Ps. 34:5–10

eller

Som hjorten längtar till bäckens vatten, *
så längtar jag till dig, o Gud.

Jag törstar efter Gud, *
efter den levande Guden.

När får jag komma, *
när får jag träda fram inför Gud?

Varför är du tyngd av sorg, min själ,
och full av oro? *
Sätt ditt hopp till Gud!

Jag skall åter få tacka honom, *
min räddare och min Gud.

Ps. 42:2–3, 6

Gloria Patri
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
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4. Bibelläsning
Någon eller några av följande bibeltexter läses.
Man kan också välja bibeltexter enligt kyrkoåret eller andra bibeltexter.
Bibelläsningen kan följas av stilla meditation.

Job 19:25

        Jag vet att min befriare lever.

Jes. 53:3–4

Han var föraktad och övergiven av alla,
en plågad man, van vid sjukdom,
en som man vänder sig bort ifrån.
Han var föraktad, utan värde i våra ögon.
Men det var våra sjukdomar han bar,
våra plågor han led,
när vi trodde att han blev straffad,
slagen av Gud, förnedrad.

Ef. 3:14–21

Därför vill jag falla på knä för Fadern, efter vilken allt vad fader heter i him-
len och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft
och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan
bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni
tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden
och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills
hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår
göra långt mer än vi kan begära eller tänka, hans är härligheten genom kyr-
kan och genom Kristus Jesus, i alla släktled i evigheters evighet, amen.

Fil. 4:6–7

Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt
honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än
allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.

1 Joh. 4:9–10

Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för
att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud
utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra syn-
der.
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Matt. 7:7–8

Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den
som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall
dörren öppnas.

Mark 1:30–34

Simons svärmor låg i feber, och det sade de genast till Jesus. Han gick fram till
henne, tog hennes hand och reste henne upp. Och febern lämnade henne,
och hon passade upp dem. På kvällen, efter solnedgången, kom man till
honom med alla sjuka och besatta. Hela staden hade samlats utanför dörren.
Och han botade många som led av olika sjukdomar och drev ut många de-
moner.

5. Svar
T.ex. psalm 267, 278, 304, 306, 314, 391 eller en sång.

6. Böneavsnitt
Böneavsnittet kan inledas med syndabekännelse och avlösning.

Välsignelse
Alternativ A: Handpåläggning
Den som förrättar andakten lägger sin hand på den sjuka och säger:

I det heliga dopet blev du upptagen i Guds eviga nådeförbund, och vår Fräl-
sare 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.” (Matt. 9:2)

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

Alternativ B: Smörjelse med olja

Det står i bibeln: ”Är någon av er sjuk skall han kalla till sig de äldste i för-
samlingen, och de skall smörja honom med olja i Herrens namn och be bö-
ner över honom. Deras bön i tro skall rädda den sjuke, och Herren skall göra
honom frisk. Och har han syndat skall han få förlåtelse.” (Jak. 5:14–15)

Den som förrättar andakten tecknar med olja ett kors på den sjukas panna och
säger:

I tro på detta bibelord smörjer jag dig, NN (förnamn), i Faderns och c So-
nens och den heliga Andens namn. Tro på Gud och förtrösta på hans nåd.
Amen.
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Förbön
Förbönen kan formuleras fritt.

L/S Låt oss be.

Allsmäktige Gud. Du är livets källa och du hjälper var och en som
förtröstar på dig. Vi tackar dig för din välsignelse och ber: Var med NN.
Stöd och styrk honom/henne med din kraft. Låt din vilja ske och gör
honom/henne frisk. Ge vishet och kraft åt hans/hennes närmaste och
åt alla dem som vårdar honom/henne. Hjälp oss alla att hoppas på dig
och bäras av din närhet i livets alla skiften. Detta ber vi om i din Sons
Jesu Kristi namn.

F Amen.

Herrens bön
Herrens bön läses gemensamt.

Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 392.

F Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

7. Välsignelse

L/S Må Gud, den allsmäktige och nådige,
Fadern och (c) Sonen och den heliga Anden,
välsigna och bevara dig.

F Amen.
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eller

L/S Herren välsigne dig och bevare dig.
Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.
Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.
I Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.

F Amen.

8. Psalm
Som avslutning kan man sjunga t.ex. psalm 370, 373:9–11 eller
395. Psalmen kan ersättas av en andlig sång.
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B. Förbön för döende
Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.
Formuläret kan användas i tillämpliga delar i enlighet med situationens krav.
På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix
och ett tänt ljus.

1.Psalm
T.ex. psalm 319, 325 eller 522.

2. Inledning

Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

L/S I Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.
F Amen.

L/S Herren vare med er.
F Herren välsigne dig.

Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L/S Kära vänner. Jesu sista ord på korset fyller oss med trygghet och frid. 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.

3. Psaltarpsalm
Man kan också välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller någon annan psaltar-
psalm.
Psaltarpsalmen kan ersättas av en psaltarparafras ur psalmboken, t.ex. 366.
Psaltarpsalmen avslutas med Gloria Patri, som utelämnas under fastetiden från
och med femte söndagen i fastan.

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

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
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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

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

4. Bibelläsning
Någon eller några av följande bibeltexter läses.
Man kan också välja bibeltexter enligt kyrkoåret eller andra bibeltexter.
Bibelläsningen kan följas av stilla meditation.

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 svag-
het. 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
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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. 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 för 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.

5. Svar
T.ex. psalm 400, 432, 511 eller 583.

6. Böneavsnitt

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
Frälsare 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
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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.

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.

Förbön
Förbönen kan formuleras fritt.

L/S Låt oss be.

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.

F  Amen.

Herrens bön
Herrens bön läses gemensamt.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 392.

F Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.
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7. Välsignelse
L/S Må Gud, den allsmäktige och nådige,

Fadern och (c) Sonen och den heliga Anden,
välsigna och bevara dig.

F Amen.

eller

L/S Herren välsigne dig och bevare dig.
Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.
Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.
I Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.

F Amen.

8. Psalm
T.ex. psalm 60:4–6, 255:3, 515, 524, 579 eller 584.
Psalmen kan ersättas av en andlig sång.
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C. När någon har avlidit
Andakt enligt detta formulär hålls på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den
avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet eller vid kyrkan.
På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix
och ett tänt ljus. Man kan lägga blommor på den avlidnas bröst.
Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.

1. Psalm
T.ex. psalm 239, 241, 381 eller 390.

2. Inledning

Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

L/S I Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.
F Amen.

L/S Herren vare med er.
F Herren välsigne dig.

Inledningsord
Inledningsorden kan också formuleras fritt.

L/S Kära vänner. I vår sorg och saknad får vi denna stund stanna inför Jesu
ord när han säger: ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag
skall skänka er vila.” (Matt. 11:28)

eller

L/S Kära vänner. NN har lämnat detta liv. Nu står vi här med vår hjälplös-
het inför döden och våra frågor inför mycket som vi inte förstår. Därför
vänder vi oss till Gud i bön och söker kraft och tröst ur hans ord. Låt
oss nu bli stilla inför Gud i vår sorg.
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3. Psaltarpsalm
Man kan också välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller någon annan psaltar-
psalm.
Psaltarpsalmen kan ersättas av en psaltarparafras ur psalmboken, t.ex. 366 eller
400.
Psaltarpsalmen kan avslutas med Gloria Patri, som utelämnas under fastetiden
från och med femte söndagen i fastan.

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

Men nu är jag alltid hos dig, *
du håller mig vid handen.

Du leder mig efter din vilja, *
du för mig på härlighetens väg.

Äger jag dig i himlen *
önskar jag ingenting på jorden.

Min kropp och mitt mod må svika, *
men jag har Gud, han är min klippa för evigt.

Ps. 73:23–26

eller

Människans dagar är som gräset: *
hon spirar som blomman på marken,

så sveper vinden fram, och den är borta, *
platsen där den stod är tom.

Men evigt varar Herrens nåd *
mot dem som fruktar honom.
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Hans trofasthet når till kommande släkten, *
när man håller hans förbund.

     Ps. 103:15–18

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

4. Bibelläsning
Någon eller några av följande bibeltexter kan läsas.
Man kan också välja bibeltexter enligt kyrkoåret eller andra bibeltexter.
Bibelläsningen kan följas av stilla meditation.

Pred. 12:7

Stoftet återvänder till jorden, sitt ursprung,
och livsanden återvänder till Gud, som gav den.

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. 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.

Upp. 1:17–18

När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Och han lade sin
högra hand på mig och sade: ”Var inte rädd. Jag är den förste och den siste
och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag
har nycklarna till döden och dödsriket.”
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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. 14:1–4

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 för 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. Och vägen dit jag
går, den känner ni.”

5. Tal/avskedsord

6. Psalm
T.ex. psalm 267, 371:5–6 eller 400.

7. Böneavsnitt

Bön
Bönen kan formuleras fritt.

L/S Låt oss be.

1.
Allsmäktige Gud, käre himmelske Fader. Döden har kommit oss nära när nu
NN har slutat sin livsvandring. Inför dig minns vi honom/henne och hela
hans/hennes liv, och denna stund tackar vi dig för allt som du gav oss genom
honom/henne. Vi känner tacksamhet för det som vi fått dela med varandra
under livet. Hjälp oss att med tacksamhet bevara minnet av NN i våra hjär-
tan. I förtröstan på din eviga nåd anförtror vi honom/henne och oss själva i
dina händer.

Gud, du ser våra innersta tankar. Hjälp oss att lita på din omsorg. I dig får vi
gömma också vår sorg. Tack för att vi får vila i dig också när vi är trötta och
utmattade. Hjälp oss att stå vid varandras sida i sorgen. Ge oss kraft och mod
att sköta de uppgifter som ligger framför oss och hjälp oss att bemöta varandra
med kärlek och vishet.  Hjälp oss att inte stöta ifrån oss dem som vill visa sitt
deltagande.
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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 och ber: Hör nu också vår
tysta bön.

– tyst bön

Himmelske Fader. Vi tackar dig för livets gåva och för alla de stunder av både
glädje och sorg som du har gett oss. Hela vårt liv står i dina händer. Vi över-
lämnar oss åt din kärlek och nåd. Bevara oss i tron, så att vi en gång tillsam-
mans med alla våra kära får uppstå till det eviga livet. Hör vår bön för din
Sons Jesu Kristi skull.

2.
Gud, du är en Gud för levande och döda.
Inför dig är alla levande.
Nu har döden besökt oss.
I denna stund minns vi NN och ber:
Låt oss också i döden förtrösta på den seger
som din Son Jesus Kristus har vunnit.
Detta ber vi om i hans namn.

  3.
Helige, levande Gud.
Tack för att vi får lämna NN i dina händer.
Låt ditt eviga ljus lysa för honom/henne.
Ingjut din frid i våra hjärtan.
Var oss nådig
för din älskade Sons Jesu Kristi skull.

F Amen.

Herrens bön
Herrens bön läses gemensamt.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 392.

F Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
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Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

Korstecknet och avskedet

L/S Herre, ge NN den eviga vilan,
låt ditt himmelska ljus lysa för honom/henne.

Den som förrättar andakten tecknar korstecknet på den av-
lidnas panna och säger:

Må Guds heliga änglar föra dig till det eviga livet.

Den som förrättar andakten kan täcka över den dödas ansikte
med en duk eller be någon av de anhöriga göra det.

8. Välsignelse
L/S Må Gud, den allsmäktige och nådige,

Fadern och (c) Sonen och den heliga Anden,
välsigna och bevara oss.

F Amen.

eller

L/S Herren välsigne oss och bevare oss.
Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig.
Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid.
I Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.

F Amen.

9. Psalm
T.ex. psalm 31, 60:4–6, 65:6, 524 eller 560. Psalmen kan ersättas
av  en andlig sång.
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D. I sorgehuset
Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.
På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix
och ett tänt ljus.

1. Psalm
T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399.

2. Inledning

Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

L/S I Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.
F Amen.

L/S Herren vare med er.
F Herren välsigne dig.

Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L/S Kära vänner. I vår sorg och saknad får vi denna stund stanna inför Jesu
ord, när han säger: ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag
skall skänka er vila.” (Matt. 11:28)

eller

L/S Kära vänner. NN har lämnat detta liv och hans/hennes plats i hemmet
är tom. Vi står villrådiga inför döden och bär på många frågor som inte
får något svar. Vi vet att sorgen behöver sin tid. Låt oss nu i stillhet och
bön söka hjälp hos Gud och lyssna till hans ord.



232 KASUALHANDLINGAR OCH ANDAKTER

3. Psaltarpsalm
Man kan också välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller någon annan psaltar-
psalm.
Psaltarpsalmen kan ersättas av en psaltarparafras ur psalmboken, t.ex. 366.
Psaltarpsalmen kan avslutas med Gloria Patri, som utelämnas under fastetiden
från och med femte söndagen i fastan.

Barmhärtig och nådig är Herren, *
sen till vrede och rik på kärlek.

Han går inte ständigt till rätta med oss, *
hans vrede varar inte för evigt.

Han handlar inte mot oss som vi förtjänat, *
han ger oss inte våra synders lön.

Ty så hög som himlen välver sig över jorden, *
så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.

Så långt som öster är från väster, *
så långt från oss förvisar han vår synd.

Som en far visar ömhet mot barnen, *
så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom.

Ty han vet hur vi är skapade, *
han minns att vi är mull.

Människans dagar är som gräset: *
hon spirar som blomman på marken,

så sveper vinden fram, och den är borta, *
platsen där den stod är tom.

Men evigt varar Herrens nåd *
mot dem som fruktar honom.

Hans trofasthet når till kommande släkten, *
när man håller hans förbund.

Ps. 103:8–18

eller

Jag sträcker mina händer mot dig, *
öppnar mig som törstig jord.

Herre, skynda att svara mig, *
jag orkar inte mer.

Dölj inte ditt ansikte för mig, *
då blir jag lik dem som lagts i graven.

Låt mig var morgon möta din trofasthet, *
ty jag förtröstar på dig.

Visa mig den väg jag skall gå, *
jag sätter mitt hopp till dig.

Ps. 143:6–8
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Gloria Patri
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

4. Bibelläsning
Någon eller några av följande bibeltexter läses.
Man kan också välja bibeltexter enligt kyrkoåret eller andra bibeltexter.
Bibelläsningen kan följas av stilla meditation.

1 Thess. 4:13–18

Bröder, vi vill att ni skall veta hur det går med dem som avlider, så att ni inte
behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp.

Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då skall Gud också ge-
nom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. Med stöd av vad
Herren lärt oss säger vi er detta: vi som är kvar här i livet då Herren kommer
skall inte gå före de avlidna. Ty när Herren själv stiger ner från himlen och
hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då skall de
som är döda i Kristus uppstå först, och därefter skall vi som är kvar i livet föras
bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och
sedan skall vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord.

1 Thess. 5:10–11

Jesus Kristus har dött för oss för att vi skall leva tillsammans med honom, vare
sig vi nu är vakna eller sover. Därför skall ni trösta och bygga upp varandra, så
som ni ju också gör.

Joh. 5:24–29

Jesus säger:
”Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom

som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen, utan har
övergått från döden till livet. Sannerligen, jag säger er: den stund kommer, ja,
den är redan här, då de döda skall höra Guds sons röst och de som hör den
skall få liv. Ty liksom Fadern äger liv, så har han också låtit Sonen äga liv, och
han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människosonen.
Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina
gravar skall höra hans röst och gå ut ur dem; de som har gjort det goda skall
uppstå till livet, och de som har gjort det onda skall uppstå till domen.”
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Joh. 14:1–4

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 för 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. Och vägen dit jag
går, den känner ni. ”

5. Tal

6. Psalm
T.ex. psalm 238, 364, 389, 405 eller 406.

7. Böneavsnitt

Bön
Bönen kan formuleras fritt.

L/S Låt oss be.

1.
Gud, vår Fader. Kom med ditt ljus in i vårt mörker. Vi överlämnar NN i dina
händer och tackar dig för allt det goda som du gav oss genom honom/henne.
Inneslut oss alla i din förlåtelse. Trösta oss i vår sorg. Hjälp oss att möta
framtiden med frimodighet och trygghet. Vi tror och förtröstar på din Son
Jesus Kristus, som är uppståndelsen och livet.

2.
Gud, vår himmelske Fader. Du känner sorgen i denna familj / detta hem.
Endast du kan ge trygghet och tröst. Var nära i saknaden. Ge kraft att uthärda
tomheten. Hjälp oss alla att lita på din omsorg och närhet när sorgen fyller
våra dagar.

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
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Vi tackar dig för Kristi seger över döden. Låt ljuset från hans uppståndelse
lysa in i detta hem. Ge din hjälp och kraft för alla praktiska uppgifter som nu
ligger framför. Hjälp oss när vi möter andra människor. Vi överlämnar NN, oss
själva och varandra i dina händer. Hör oss, Gud, för din Sons Jesu Kristi skull.

3.
Gud, vår himmelske Far. Vi kommer inför dig med vår sorg. Du är vår enda
tillflykt när orden och krafterna har tagit slut. Vi överlämnar NN i dina kär-
leksfulla händer. Våra hjärtan är fyllda av sorg och förtvivlan. Far, du ser att
vårt eget liv är bristfullt på många sätt. Förbarma dig över oss. Ge oss kraft att
orka vidare och att kunna ta en dag i sänder. Hjälp oss när natten kommer, så
att vi får sova och hämta nya krafter. Sänd människor i vår väg som kan
trösta och hjälpa och som kan bära oss i förbön. Vi tackar dig för att du är vår
tröst och för att du har gett oss hoppet att en gång få återförenas med våra
kära i himlen.

F Amen.

Herrens bön
Herrens bön läses gemensamt.
Den ekumeniska formen av Herrens bön  s. 392.

F Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

8. Välsignelse
L/S Må Gud, den allsmäktige och nådige,

Fadern och (c) Sonen och den heliga Anden,
välsigna och bevara oss.

F Amen.
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eller

L/S Herren välsigne oss och bevare oss.
Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig.
Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid.
I Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.

F Amen.

9. Psalm
T.ex. psalm 368, 376, 378, 386, 388 eller 402. Psalmen kan ersät-
tas av en andlig sång.
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E. I krissituationer
Detta formulär kan användas vid större olyckor, vid katastrofer och i andra kris-
situationer.
Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.
Vid andakten kan man sjunga någon eller några av följande psalmer: 327, 341, 346, 349,
360, 363, 364, 376, 378, 382, 390 eller 401.

1. Psalm

2. Inledning

Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

L/S  I Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.
F Amen.

L/S Herren vare med er.
F Herren välsigne dig.

Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L/S Kära vänner. Vi står här i vår bestörtning utan att kunna tänka klart.
Det som drabbat oss känns ofattbart och vi är tyngda av sorg. I denna
rådlöshet frågar vi med psalmisten: ”Förkastar Herren för alltid, skall
han aldrig mer visa nåd? Är Gud inte längre god mot oss, står vreden i
vägen för hans barmhärtighet?” Ändå ber vi: ”Lyssna på mig, skynda
till min hjälp.” (Ps. 77:8, 10, Ps. 31:3)

eller

L/S Kära vänner. Vi står nu i en situation när så mycket har söndrats.  Det
lidande som har drabbat oss tvingar oss att stanna upp. Vi har fått en
börda som vi inte själva orkar bära, och därför behöver vi kraft. Nu
om någonsin är vi kallade att tillsammans bära varandras bördor. ”Li-
der en kroppsdel, så lider också alla de andra.” (1 Kor: 12:26)

eller
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L/S Kära vänner. Vi har nu tvingats att stanna upp. Vi trevar efter en fast
punkt för att kunna orientera oss på nytt. Vi väntar på någon som
kunde ge råd, men finner inga svar. Vi ville säga något, men orden är
tomma. Med Job måste vi utbrista: ”Jag sätter handen för min mun
och tiger.” (Job 40:4)

3. Psaltarpsalm
Man kan också välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller någon annan psaltar-
psalm.
Psaltarpsalmen kan ersättas av en psaltarparafras ur psalmboken, t.ex. 400.
Psaltarpsalmen kan avslutas med Gloria Patri, som utelämnas under fastetiden
från och med femte söndagen i fastan.

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.

Du dukar ett bord för mig *
i mina fienders åsyn,

du smörjer mitt huvud med olja *
och fyller min bägare till brädden.

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

eller

Hör, Herre, när jag ropar, *
visa mig nåd och svara mig.

”Sök Herren”, manar mitt hjärta. *
Dig, o Herre, söker jag.

Dölj inte ditt ansikte för mig,
visa inte bort din tjänare i vrede, *
du som varit min hjälpare.

Stöt inte bort mig, överge mig inte, *
min Gud, du som räddar mig.

Om min far och min mor överger mig *
skall Herren ta sig an mig.
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Visa mig, Herre, din väg! *
led mig på en jämn stig,
jag omges av fiender.

Ps. 27:7–11

eller

Som hjorten längtar till bäckens vatten, *
så längtar jag till dig, o Gud.

Jag törstar efter Gud, *
efter den levande Guden.

När får jag komma, *
när får jag träda fram inför Gud?

Tårar har blivit min föda
dag och natt. *
Ständigt frågar man mig:
”Var är din Gud?”

Jag överväldigas av sorg *
när jag minns det som var,

hur jag gick i den Mäktiges hägn *
upp till Guds hus,

med tacksägelse och glädjerop *
i skaran som drog upp till högtid.

Varför är du tyngd av sorg, min själ,
och full av oro? *
Sätt ditt hopp till Gud!

Jag skall åter få tacka honom, *
min räddare och min Gud.

Ps. 42:2–6

eller

Gud är vår tillflykt och vår styrka, *
en hjälp i nöden, som aldrig svikit.

Därför räds vi inte om än jorden skälver *
och bergen störtar i havets djup,

om än vattnen brusar och skummar *
och bergen darrar vid havets uppror.

Folken larmar, riken vacklar. *
Då hörs hans röst och jorden bävar.

Herren Sebaot är med oss, *
Jakobs Gud är vår borg.

Ps. 46:2–4, 7–8

eller



240 KASUALHANDLINGAR OCH ANDAKTER

Herre, min Gud, om dagen ropar jag på hjälp, *
om natten stiger mitt klagoskri till dig.

Låt min bön nå fram, *
lyssna till min klagan.

Mitt liv är fyllt av elände, *
jag står vid dödsrikets rand.

Mitt lidande gör blicken skum.
Varje dag ropar jag till dig, *
Herre, jag sträcker mina händer mot dig.

Ps. 88:2–4, 10

eller

Herre, du har varit vår tillflykt *
från släkte till släkte.

Du fanns innan bergen föddes, †
innan jorden och världen blev till. *
Du är Gud från evighet till evighet.

Du låter människan bli mull igen, *
du säger: Bli vad du en gång var!

Tusen år är i dina ögon
som den dag som förgick i går, *
som en av nattens timmar.

Människorna sveper du bort, *
de är som morgonsömnen.

De förgås som gräset. †
Fast det frodas om morgonen är det förgängligt: *
mot kvällen vissnar det och torkar bort.

Kom tillbaka, Herre! Hur länge skall du vredgas? *
Förbarma dig över dina tjänare!

Mätta oss var morgon med din nåd, *
så får vi jubla av glädje i alla våra dagar.

Gläd oss lika länge som du plågat oss, *
lika många år som vi har lidit.

Ps. 90:1–6, 13–15

eller

Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
Herre, hör mitt rop, *
lyssna när jag bönfaller dig!

Om du lade synder på minnet, *
Herre, vem kunde då bestå?

Men hos dig finns förlåtelse, *
och därför fruktar man dig.
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Jag väntar på Herren,
jag längtar, *
jag hoppas få höra hans ord.

Jag längtar efter Herren
mer än väktarna efter morgonen, *
än väktarna efter morgonen.

Ps. 130:1–6

eller

Herre, du rannsakar mig och känner mig. †
Om jag står eller sitter vet du det, *
fast du är långt borta vet du vad jag tänker.

Om jag går eller ligger ser du det, *
du är förtrogen med allt jag gör.

Innan ordet är på min tunga *
vet du, Herre, allt jag vill säga.

Du omger mig på alla sidor, *
jag är helt i din hand.

Den kunskapen är för djup för mig, *
den övergår mitt förstånd.

Var skulle jag komma undan din närhet? *
Vart skulle jag fly för din blick?

Stiger jag upp till himlen, finns du där, *
lägger jag mig i dödsriket, är du också där.

Tog jag morgonrodnadens vingar, *
gick jag till vila ytterst i havet,

skulle du nå mig även där *
och gripa mig med din hand.

Om jag säger: Mörker må täcka mig, *
ljuset omkring mig bli natt,

så är inte mörkret mörkt för dig,
natten är ljus som dagen, *
själva mörkret är ljus.

Ps. 139:1–12

Gloria Patri
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
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4. Bibelläsning
Någon eller några av följande bibeltexter läses. Man kan också välja bibeltexter
enligt kyrkoåret eller andra bibeltexter.
Mellan texterna kan svar infogas (psaltarpsalm, psalm, sång, instrumentalmusik
eller stilla meditation).

Job 1:13–21

En dag när Jobs söner och döttrar var på fest hemma hos den äldste brodern
kom en budbärare till Job och sade: ”Oxarna gick för plogen och åsnorna
betade bredvid. Då kom sabeerna och rövade bort dem och högg ner folket.
Jag ensam kom undan och kan berätta det för dig.”

Medan han ännu talade kom en till och sade: ”Guds eld slog ner från
himlen och brände ihjäl fåren och folket. Jag ensam kom undan och kan
berätta det för dig.”

Medan han ännu talade kom en till och berättade: ”Kaldeerna anföll
med tre horder, de tog kamelerna och högg ner folket. Jag ensam kom undan
och kan berätta det för dig.”

Medan han ännu talade kom en till och sade: ”Dina söner och döttrar
var på fest hemma hos den äldste brodern. Då kom en väldig stormby farande
från öknen. Den tog tag i husets fyra hörn, och huset föll samman över folket
och alla dog. Jag ensam kom undan och kan berätta det för dig.”

Då reste sig Job och rev sönder sin mantel och skar av sitt hår. Han föll
på knä och sade:

”Naken kom jag ur min moders liv,
naken vänder jag åter.
Herren gav och Herren tog,
lovat vare Herrens namn.”

Klag. 3:1–8, 11

Jag är mannen som fått lida
under hans vredes gissel.
Han har drivit mig ut
i ett mörker utan ljusning.
Mot mig har han lyft sin hand
om och om igen.

Han trasade sönder mitt kött och min hud
och krossade benen i min kropp.
Han byggde en mur omkring mig,
omgav mig med gift och elände.
I mörker låter han mig bo
som de sedan länge döda.

Han har stängt in mig så att jag inte kan fly,
han har satt tunga bojor på mig.
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Hur jag än klagar och ropar
lyssnar han inte till min bön.
Han tvang mig av vägen och sönderslet mig
och lät mig ligga övergiven.

Klag. 3:16–26

Han krossade mina tänder mot stenar
och trampade ner mig i gruset.
Du tog bort allt gott ur mitt liv,
jag glömde vad lycka var.
Jag tänkte: Nu orkar jag inte mer,
jag hoppas inte längre på Herren.

Tanken på min nöd och hemlöshet
är malört och gift.
Den lämnar mig inte,
och jag är betryckt.
Detta går mig till sinnes,
därför våndas jag.

Men Herrens nåd tar inte slut,
hans barmhärtighet upphör aldrig.
Varje morgon är den ny –
stor är din trofasthet.
Min andel är Herren, det vet jag,
därför hoppas jag på honom.

Herren är god mot den som kommer till honom,
mot den som sätter sin lit till honom.
Det är gott att hoppas i stillhet
på hjälp från Herren.

Rom. 8:35, 37–39

Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller
svält, nakenhet, fara eller svärd? Nej, över allt detta triumferar vi genom
honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv,
varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kom-
mer, 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. 1:8–11

Jag vill att ni skall ha klart för er, bröder, hur svårt vi hade det i Asien. Vi
pressades så långt över vår förmåga att vi rent av misströstade om livet. Men
en dödsdom har vi alltid haft inom oss, för att vi inte skulle förlita oss på oss
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själva utan på den Gud som uppväcker de döda. Och han räddade oss från
dessa dödens angrepp och kommer att rädda oss igen. Till honom står vårt
hopp, han skall rädda oss. Och ni skall hjälpa till med er bön för oss, så att det
blir många som tackar Gud för den nåd vi får genom mångas medverkan.

Matt. 8:23–27

Han steg i båten, och hans lärjungar följde med. Plötsligt blev det så stark
sjögång att båten nästan försvann bland vågorna. Men han sov. De gick fram
och väckte honom: ”Herre, hjälp oss, vi går under.” Han sade: ”Varför är ni
rädda, ni trossvaga?” Sedan reste han sig och hutade åt vindarna och sjön,
och det blev alldeles lugnt. Folk häpnade och sade: ”Vem kan han vara? Till
och med vindarna och sjön lyder honom.”

Luk. 13:1–5

Vid samma tillfälle kom några och berättade för honom om de galileer vilkas
blod Pilatus hade blandat med blodet från deras offerdjur. Då sade han: ”Tror
ni att de var större syndare än alla andra i Galileen, eftersom detta kunde
hända dem? Nej, säger jag, men om ni inte omvänder er skall ni alla mista
livet som de. Eller de aderton som dödades när Siloatornet rasade, tror ni att
de var större syndare än alla andra i Jerusalem? Nej, säger jag, men om ni inte
omvänder er skall ni alla mista livet, precis som de.”

5. Tal

6. Psalm
Psalmen kan ersättas av sång, körsång eller instrumental-
musik.

7. Böneavsnitt

Bön
Bönen kan formuleras fritt.

L/S Låt oss be.

1.
Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja, allt i mig känner du
och omsluter du med ömhet, det svaga likaväl som det starka, det sjuka lika-
väl som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbe-
håll. Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer. Fyll mig med ditt goda, så
att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga
och skadade och lägger din skatt i bräckliga lerkärl.
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2.
Herre, ditt kors restes mitt i vår värld. Mitt i vår jordiska verklighet står det
vänt mot lidandet och ondskan. Hjälp oss att bli stilla inför korset nu när
mörkret faller. Låt korset vara ett hoppets tecken för oss, Herre, du som brann
av kärlek till alla människor. Dig vare ära i evighet.

3.
Nådige och barmhärtige Gud. Vi kommer inför dig med allt som plågar oss:
osäkerheten och rädslan, oron och ångesten. Slut oss i din famn och trösta
oss i vår nöd. Hör vår bön för Jesu Kristi skull.

4.
Herre, Jesus Kristus. Du är densamme i går, i dag och i evighet. I din vård
överlämnar vi våra liv. Hjälp oss att vila i dig. Du är vår frid, du världens
Frälsare.

5.
Gud, all nåds källa. Var oss nära och skydda oss när mörkret sluter sig kring
oss, så att vi som plågas av vår egen och världens förgänglighet får vila i din
oföränderlighet. Genom Jesus Kristus vår Herre.

6.
Evige, allsmäktige Gud. Vi ber för honom/henne som nu har kallats från
detta förgängliga liv. Skänk honom/henne den eviga friden för din Sons Jesu
Kristi skull. Låt ditt eviga ljus lysa för honom/henne och låt henne av nåd få
del i de saligas uppståndelse. Trofaste Herre och Frälsare, Jesus Kristus, du har
för oss utgjutit ditt heliga och dyra blod. Ledsaga denna vår vän in i Guds
härlighet och upptag honom/henne i skaran av dina heliga. Förbarma dig
över oss och led oss på den rätta vägen, så att vi väl fullbordar vår livsvandring
och får del i de rättfärdigas uppståndelse.

7.
Barmhärtige Gud, käre himmelske Fader. I denna stund vänder vi oss till dig
med våra frågor, vår rädsla och vår oväntade sorg. Du är större än vårt hjärta
och vet allt. Du känner oss bättre än vi känner oss själva. Du ser till oss i
barmhärtighet och kärlek. Skänk oss din nåd och ge oss mod att vila i din
närhet. Trösta de sörjande, trösta oss alla. Herre, hör vår tysta bön.

– tyst bön

Vi ber för alla dem som nu har drabbats av sorg och lidande. Var dem nära.
Skänk kraft för denna dag och för de dagar som ligger framför. Hjälp oss att
handla rätt och med allas bästa för ögonen. Rädda oss från det onda och
hjälp oss att visa omsorg om varandra. Visa oss din väg och hjälp oss att gå
den. Herre, hör vår tysta bön.

– tyst bön
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Gud, du är livets och dödens Herre. Vår världs framtid vilar i dina händer.
Ständigt skapar du nytt liv. Också ur det onda och meningslösa skapar du
något nytt. Du ger oss en framtid och ett hopp. Du älskade världen så mycket
att du gav den din ende Son. Vi litar på löftet att ingenting kan skilja oss från
din kärlek. I dina händer lämnar vi oss själva och varandra. Prisat vare ditt
heliga namn.

8.
Herre, gör mig till ett redskap för din frid.
Låt mig bringa

kärlek där hatet råder,
förståelse där orätt har begåtts,
endräkt där splittring råder,
tro där tvivlet råder,
sanning där villfarelse råder,
ljus där mörker råder,
glädje där sorg och bedrövelse bor.

O Mästare!
Låt mig inte så mycket söka att bli

tröstad som att trösta,
förstådd som att förstå,
älskad som att älska.

Ty det är genom att
ge som man får,
glömma sig själv som man finner sig själv,
förlåta som man blir förlåten.

Det är genom att dö som vi uppstår till det eviga livet.

9.
Himmelske Fader, all trösts Gud.
Du känner varje människa,
du ser hennes nöd
och du är hennes enda rätta hjälpare.
Vänd i nåd ditt ansikte till dina tjänare
som nu ber till dig.
Vi är svaga;
gör oss starka i dig, du mäktige Gud.
Vi vet inte vilken väg vi skall gå;
var du vår herde, du som är Herren för alla dem
som vandrar på livets väg,
och för alla dem
som redan har nått fram till fridens boningar.
Ur din milda hand
väntar vi all godhet här i tiden
och salighet i evigheten.
Dig vare ära
genom Jesus Kristus.
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10.
Kom, heliga Ande,
sänd oss en strimma av det himmelska ljuset.
Kom, de fattigas fader.
Kom, goda gåvors givare.
Kom, hjärtats ljus och tröstare,
själens ljuva gäst och värme.
I arbetet är du vilan,
i hettan är du svalkan,
och i sorgen är du trösten.
Du underbara ljus,
fyll dina trognas hjärtan.
Heliga Ande, du kan förvandla oss.
Kom och rena det smutsiga,
vattna det torra, hela det sårade.
Bryt det som är hårt
och värm det som är kallt.
Sök upp dem som gått vilse.
Ge dina heliga gåvor till dem som litar på dig.
Styrk vår tro,
ge oss ett saligt slut och en evig glädje.

11. Förbön
Förbönsämnen väljs med beaktande av den aktuella situationen.

Allsmäktige Fader.
Vi kommer inför dig och ber för oss själva, för varandra
och för dem som nu är i våra tankar.

– Vi ber för vår kyrka och för vår församling.
(tystnad)

– Vi ber för vårt land och för vårt folk.
(tystnad)

– Vi ber för de förtvivlade, de lidande och de döende.
(tystnad)

– Vi ber för våra anhöriga och kära.
(tystnad)

– Vi ber för dem som har lämnat detta livet.
 Vi lämnar våra avlidna / våra avlidna  kära i  din hand.
(tystnad)
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Allsmäktige Fader. I din hand lämnar vi oss själva, varandra och hela vår
värld.

F  Amen.

Herrens bön
Herrens bön läses gemensamt.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 392.

F Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

8. Välsignelse
L/S Må Gud, den allsmäktige och nådige,

Fadern och (c) Sonen och den heliga Anden,
välsigna och bevara oss.

F Amen.

eller

L/S Må Guds frid som övergår allt förstånd
bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus.
Må Gud, den allsmäktige och nådige,
Fader (c) Sonen och heliga Anden,
välsigna och bevara er.

F Amen.

eller
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L/S Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.

F Amen.

9. Psalm
Psalmen kan ersättas av en andlig sång.
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9
Välsignelse av hem
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Välsignelse av hem förrättas av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmed-
lem.
På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix
och ett tänt ljus.
Välsignelsen av hemmet kan antecknas i vigsel- eller familjebibeln.

1. Ingångspsalm
T.ex. psalm 273 eller 462. Psalmen kan ersättas av annan musik.

2. Inledning

Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas.

L/S I Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.
F Amen.

L/S Herren är vår hjälpare,
F han som har skapat himmel och jord.

eller

L/S Herren vare med er.
F Herren välsigne dig.

Alternativ A
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eller

Alternativ B

eller

Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L/S Kära kristna. Allt som Gud har skapat är gott och vi får ta emot det i
tacksamhet. Han har gett er, NN och NN, detta hem. I dag har vi sam-
lats för att tacka Gud, alla gåvors givare, och för att lyssna till hans
ord. Vi ber om hans välsignelse över detta hem, över dem som bor här
och över alla gäster.
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eller

L/S Kära kristna. Hemmet är Guds stora gåva till oss. I vårt hem får vi leva
i trygghet och känna oss accepterade. När Kristus kommer in i ett hem
fylls det av förlåtelse och frid. I dag tackar vi Gud för detta hem och ber
att han skall välsigna det. Vi gör som vår Frälsare har lärt oss och säger:
”Frid över detta hus.” (Luk. 10:5)

3. Psaltarpsalm
Man kan välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller någon annan psaltarpsalm.
Psaltarpsalmen kan ersättas av en psaltarparafras ur psalmboken, t.ex. 366.
Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Den kan omges av en antifon. Psalmtoner,
se Gudstjänstboken s. 441. Omkväden till psaltarpsalmerna s. 404, nr  730.
Psaltarpsalmen avslutas med Gloria Patri, som kan ersättas av en psalmvers ur
psalmboken, t.ex. 22:15, 53:4, 90:4, 106:7, 147, 153, 173:4, 174:4, 254:4, 286:3 eller
566:7. Gloria Patri utelämnas under fastetiden från och med femte söndagen i
fastan.

Antifon
Min tillflykt är Herren,
jag har gjort den högste till mitt värn.

Ps. 91:9

Psalm
Den som bor i den Högstes skydd *
och vilar i den Väldiges skugga,

han säger:  ”Herren är min tillflykt och min borg, *
min Gud som jag förtröstar på.”

Han täcker dig med sina vingar, †
under dem finner du tillflykt, *
hans trofasthet är en sköld och ett bålverk.

Din tillflykt är Herren, *
du har gjort den Högste till ditt värn.

Ps. 91:1–2, 4, 9

eller

Hylla Herren, hela världen, †
tjäna Herren med glädje, *
träd fram inför honom med jubelrop!

Besinna att Herren är Gud,
han har gjort oss och vi är hans, *
hans folk, fåren i hans hjord.
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Gå in genom hans portar med tacksägelse, †
kom till hans förgårdar med lovsång. *
Tacka honom, prisa hans namn,

ty Herren är god,
evigt varar hans nåd, *
från släkte till släkte hans trofasthet.

Ps. 100

eller

Om inte Herren bygger huset *
är byggarnas möda förgäves.

Om inte Herren vaktar staden *
är väktarens vaka förgäves.

Förgäves stiger ni tidigt upp
och går sent till vila, †
ni som sliter för ert bröd. *
Men sina vänner ger Herren framgång.

Ps. 127:1–2

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

Antifonen upprepas

4. Bibelläsning
Någon eller några av följande bibeltexter läses.
Man kan också välja bibeltexter enligt kyrkoåret eller andra bibeltexter.

Bibelläsningen kan följas av stilla meditation.

1 Mos. 18:1–5

Herren visade sig för Abraham i Mamres lund. Abraham satt i tältöppningen
under den hetaste tiden på dagen. Han såg upp och fick se tre män stå där
framför honom. Då reste han sig från sin plats i tältöppningen och skyndade
emot dem och kastade sig till marken. ”Herre”, sade han, ”visa mig den he-
dern att du inte går förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så att ni får
tvätta av era fötter. Sedan kan ni lägga er och vila under ett träd, så tar jag
fram lite mat som ni kan styrka er med innan ni fortsätter – nu när ni ändå
har kommit vägen förbi.” De svarade: ”Ja, gör det!”
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5 Mos. 8:12–14, 17

När du äter dig mätt och bygger fina hus att bo i, när dina kor och får förökar
sig, när du får mer av silver och guld och allt vad du äger förmeras, akta dig då
för att i högmod glömma Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ut ur
slavlägret. Tro inte att du av egen kraft och förmåga har skaffat dig denna
rikedom.

Jos. 24:15

Josua sade:
”Jag och min släkt vill tjäna Herren.”

Apg. 16:31

Tro på herren Jesus, så skall du bli räddad, du och din familj.

        Rom. 12:10–18

Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesi-
dig aktning. Slappna inte i er iver, håll er brinnande i anden. Tjäna Herren.
Gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Hjälp Guds
heliga med vad de behöver, vinnlägg er om gästfrihet. Välsigna dem som
förföljer er, välsigna dem och förbanna dem inte. Gläd er med dem som glä-
der sig och gråt med dem som gråter. Bemöt alla lika och håll er inte för goda
att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont.
Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor
så långt det är möjligt och kommer an på er.

Fil. 4:4–7

Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se
hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni
åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då
skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era
tankar skydd i Kristus Jesus.

Kol. 3:12–17

Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig med-
känsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varan-
dra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren
har förlåtit er skall också ni förlåta. Men över allt detta skall ni ha kärleken,
det band som ger fullkomlighet. Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni
kallades till som lemmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. Låt Kristi
ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varan-
dra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds
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lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesu
namn och tacka Gud fadern genom honom.

Hebr. 13:2

Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft
änglar till gäster utan att veta om det.

1 Petr. 4:8–10

Framför allt skall ni älska varandra hängivet, ty kärleken gör att många syn-
der blir förlåtna. Var gästfria mot varandra utan att knota. Tjäna varandra,
var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd
i dess många former.

Upp. 3:20

Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren,
skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig.

Luk. 10:38–42

Medan de var på väg gick Jesus in i en by, och en kvinna som hette Marta
bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria, som satte sig
vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon
hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: ”Herre,
bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt
henne att hjälpa till.” Herren svarade henne: ”Marta, Marta, du gör dig
bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har
valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne.”

Luk. 19:1–10

Jesus kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette
Sackaios, och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se
vem denne Jesus var men kunde inte för folkmassan, för han var liten till
växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se
honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot
honom och sade: ”Skynda dig ner, Sackaios, i dag skall jag gästa ditt hem.”

Sackaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som
såg det mumlade förargat: ”Han har tagit in hos en syndare.” Men Sackaios
ställde sig upp och sade till Herren: ”Hälften av vad jag äger, herre, skall jag
ge åt de  fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon, skall jag betala igen
det fyrdubbelt.” Jesus sade till honom: ”I dag har räddningen nått detta hus –
han är också en son till Abraham, och Människosonen har kommit för att
söka efter det som var förlorat och rädda det.”
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 Joh. 12:1–3

Sex dagar före påsken kom Jesus till Betania, där Lasaros bodde, han som
Jesus hade uppväckt från de döda. Man ordnade där en måltid för honom;
Marta passade upp, och Lasaros var en av dem som låg till bords med honom.
Maria tog då en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde Jesu fötter
och torkade dem sedan med sitt hår, och huset fylldes av doften från denna
balsam.

Joh. 15:9–12

Jesus säger:
”Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.

Om ni håller mina bud, blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min
faders bud och är kvar i hans kärlek.

Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli
fullkomlig. Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat
er.”

5. Svar
Psalm, sång eller instrumentalmusik.

6. Tal

7. Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

8. Böneavsnitt

Växelbön
Växelbönen kan läsas eller sjungas.
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Välsignelse

L/S Gud har i sin godhet gett oss ett hem och människor som står oss nära.
Må Gud, den treenige, Fadern och (c) Sonen och den heliga Anden,
välsigna detta hem, dem som bor här och alla gäster.

eller

L/S   Guds ord säger att det som Herren välsignar, det förblir välsignat för
alltid.

I förtröstan på detta löfte välsignar jag detta hem i Faderns och (c)
Sonens och den heliga Andens namn. Må detta hem vara en plats där
man frågar efter Gud och följer hans vilja. Må Guds frid bo i era hjär-
tan.

Förbön
Förbönen kan formuleras fritt.

L/S Låt oss be.

1.
Himmelske Fader. Vi prisar dig för de gåvor som du ger oss och för din närvaro
i livets alla skiften. Ur din hand får vi ta emot allt vad vi har. Hjälp oss att rätt
bruka dina gåvor. Välsigna detta hem. Låt dem som bor här känna trygghet
och samhörighet. Hjälp dem att älska och respektera varandra. Låt dem som
gästar detta hem få känna värme och gemenskap. Hör oss för din Sons Jesu
Kristi skull.

2.
Gode Gud. Vi tackar dig för hemmet vi fått. Vi tackar dig för att vi här får
leva, arbeta och vila. Var du, Herre, med oss i vårt hem. Beskydda oss i din
godhet, så att vi i vårt hem känner trygghet och frid och får kraft för våra
uppgifter. Ge vårt hem en grund som håller också i prövningarna. Bevara
sämjan i vårt hem. Hjälp oss att slå vakt om vår kristna tro och att föra den
vidare till nya släktled. Låt vårt hem vara öppet för alla som du sänder till oss.
Detta ber vi om i din Sons Jesu Kristi namn.

F Amen.
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Herrens bön
Herrens bön läses gemensamt.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 392.

F Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

9. Psalm
T.ex. psalm 278, 285:1–2, 289, 292 eller 492.

10.Välsignelse
Denna välsignelse kan också sjungas.

L/S Må Gud, den allsmäktige och nådige,
Fadern och (c) Sonen och den heliga Anden,
välsigna och bevara oss.

F Amen.
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eller

Alternativ text till denna välsignelse s. 393.

L/S Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.

F Amen.

11.Avslutande musik
T.ex. psalm 288:1–6, 307, 454, 464 eller 584. Psalmen kan ersät-
tas av sång nr 750 som är avsedd att sjungas vid välsignelse av
hem, s. 419 eller instrumentalmusik.
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Den ekumeniska formen av Herrens bön

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.
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Alternativ text till välsignelsen

Herren välsignar er och beskyddar er.
Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.
Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred.
I  Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.



9
TILL  ANVÄNDAREN

I handboken är det angivet var en psalm kan ersättas av sång eller annan musik.
Utom i den apostoliska välsignelsen används också här, liksom i Evangelie-

boken och Gudstjänstboken, uttrycket den heliga Anden. Enligt kyrkomötets be-
slut kan den som så önskar även använda benämningen den helige Ande.

Dagens bön och tacksägelsebönen efter nattvarden kan även sjungas om
ifrågavarande bön har s.k. klassisk form. Exempel på recitationsformel för bön i
klassisk form finns i Gudstjänstboken, s. 448.

Melodi till Herrens bön ingår i Gudstjänstboken på s. 450. I första hand är
denna melodi avsedd för tidebönerna, men den kan också användas i andra guds-
tjänster. En förutsättning för att man skall kunna sjunga Herrens bön är dock att
församlingen kan melodin och sålunda har möjlighet att aktivt delta i bönen.

Teckenförklaringar:
L liturgen
P prästen
S försångare, förebedjare, textläsare
F församlingen
* församlingen står

i samband med psaltarpsalmen anger tecknet * mediatio, kort paus
† flexa anger melodiskt fall i samband med psaltarpsalmerna
c liturgen välsignar församlingen med korsets tecken

(c) liturgen eller förebedjaren kan göra korstecken
[ ] text inom klammer kan utelämnas

indraget moment kan utelämnas
indrag vid psaltarpsalmerna anger körväxling
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Del 2
Vigningar, installationer

 och välsignelseakter
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10
    Prästvigning
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Prästvigning förrättas av stiftets biskop, vanligen i domkyrkan. Om biskopsämbetet är
ledigt eller biskopen på grund av sjukdom är förhindrad kan ordinationen förrättas av
en annan biskop (KO 18:1). Biskopen kallar minst fyra assistenter. Ordinanderna är
klädda i alba. I den inledande  processionen går korsbäraren (och ljusbärarna) först och
biskopen sist. Ifall prästlöftena (KO 5:6) avges under prästvigningen sker detta efter den
sista frågan i moment 17.

I Inledning

*1.Ingångspsalm
Psalm 106 eller någon av söndagens ingångspsalmer. Psalmen kan ersättas av
psaltarpsalm, körsång eller instrumentalmusik.

Procession under musiken.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

Välsignelse
L I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.
F Amen.

Växelhälsning
L (biskopen) Herrens frid vare med er.
F Hans frid vare med dig.

eller

L Herren vare med er.
F Herren välsigne dig.
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3. Inledningsord och presentation av
ordinanderna

Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L Kära kristna. Den kristna församlingen är Guds folk och Kristi kropp.
Den är ett tempel som är byggt av levande stenar och har Kristus Jesus
själv som hörnsten. Genom dopet blev vi kallade att vara Guds tjänare.
Vi fick uppdraget att föra ut evangeliet till alla folk och att förkunna
Guds väldiga gärningar.

Presentation av ordinanderna

Gud har instiftat prästämbetet med uppdraget att förkunna evangeliet och
förvalta sakramenten. Därför kallar och avskiljer kyrkan särskilda personer
att handha dessa uppgifter i församlingen. I dag vigs de enligt apostolisk
tradition genom handpåläggning och bön till prästämbetet för att tjäna
Kristi kyrka.

På biskopens uppmaning läser notarien upp ordinandernas namn och uppdrag.

4. Beredelse

Beredelseord
Beredelseorden kan formuleras fritt.

På denna högtidsdag har vi samlats inför Guds ansikte. Gud är helig och hela
jorden är full av hans härlighet. Ofta vandrar vi i mörker och vänder oss bort
från Gud. Låt oss därför tillsammans bekänna vår synd och skuld:

Syndabekännelse
Se Gudstjänstboken, s. 18, 52, 82 eller 102.

Alternativa syndabekännelser, se Gudstjänstboken s. 287.

Gud, vår Fader.
I dopet blev vi dina barn.
Du förde oss från mörker till ljus
och tog oss in i ditt rike.
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Men vi har syndat i tankar, ord och gärningar.
Vi har vandrat vår egen väg och vi har brutit mot din vilja.
Gud, förbarma dig över oss för din Sons Jesu Kristi skull.
Rena oss och förlåt oss alla våra synder.

Avlösning
Alternativa avlösningar, se Gudstjänstboken s. 293.

Så säger Herren:
Var inte rädd, jag har friköpt dig,
jag har gett dig ditt namn, du är min.
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.

F Amen.

Tacksägelsebön
Tacksägelsebönen kan läsas gemensamt.

Alternativa tacksägelseböner, se Gudstjänstboken s. 296.

Gud, vår Fader, vi tackar dig
för att din Son, Jesus Kristus, har öppnat vägen till dig.
Hjälp oss att leva i din förlåtelse.
Stärk vår tro, öka vårt hopp
och förnya vår kärlek.

F Amen.

5. Psaltarpsalm
Man kan också välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller
apostladagens psaltarpsalm (Ps. 145:3–7).
Om en psaltarpsalm använts som ingångspsalm utelämnas
detta moment. Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Den
kan omges av en antifon. Psalmtoner, se Gudstjänstboken
s. 441.
Psaltarpsalmen avslutas med Gloria Patri, som utelämnas
under fastetiden från den femte söndagen i fastan.
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Antifon
Herre, öppna min mun,
jag vill sjunga ditt lov.

Ps. 51:17

eller

Jag vill förkunna Herrens kärlek,
allt det goda som han har gjort för oss.

Jes. 63:7

Psalm
Stora är de ting du har gjort, *
dina under, Herre, min Gud,

och dina planer med oss. *
Ingen kan mäta sig med dig.

Jag vill tala och berätta om dem, *
men de är fler än jag kan räkna.

Jag bär bud om din trofasta hjälp *
till den stora tempelskaran.

Jag håller inte tillbaka mina ord, *
det vet du, Herre.

Ps. 40:6, 10

eller

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.

Jag skall visa syndarna dina vägar, *
så att de vänder åter till dig.

Det offer du begär är ett förkrossat hjärta, *
en krossad och nedbruten människa
förkastar du inte, o Gud.

Låt i din godhet allt gå Sion väl, *
bygg upp Jerusalems murar.

Ps. 51:12–15, 19–20
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eller

Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång, *
sjung till Herrens ära, hela världen!

Sjung till Herrens ära, prisa hans namn, *
ropa ut hans seger dag efter dag!

Förkunna hans ära bland folken, *
bland alla människor hans under!

Ty stor är Herren, högt är han prisad, *
värd att frukta mer än alla gudar.

Folkens alla gudar är avgudar, *
men Herren har gjort himlen.

Han omges av prakt och glans, *
av makt och härlighet i sitt tempel.

Ps. 96:1–6

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

Antifonen upprepas.

6. Kyrie (Herre, förbarma dig)

Alternativ A och B
Se Gudstjänstboken s. 19, 53, 83 eller 103.

*7.Gloria och Laudamus
(Lovsång till den heliga Treenigheten)
Gloria och Laudamus utelämnas under adventstiden (från och med måndagen
efter första söndagen i advent) och under fastetiden (från och med askonsdagen).
I stället för Laudamus (eller psb 144) kan i mässa 1 och 4 en av följande treenighets-
psalmer sjungas: 90:4, 145, 147, 153, 286, 298:4, 437:4, 566:7 eller 568:9.
Texter och melodier till Laudamus, se Gudstjänstboken s. 28, 56, 86 eller 106.

För övrigt, se Gudstjänstboken s. 27, 56, 85 eller 105.
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8. Dagens bön
Bönen kan också väljas enligt kyrkoåret, se Evangelieboken.
Uppmaningen till bön kan följas av en kort tyst bön. Melodi till dagens bön, se
Gudstjänstboken s. 448.

L Låt oss be.

1.
Barmhärtige Gud, himmelske Fader.
Vi tackar dig
för att du den första pingsten utgöt din heliga Ande
och grundade din kyrka.
Vi ber dig:
Styrk i din nåd din församling
och ge den trogna herdar och lärare.
Se i nåd till dem som i dag vigs till Ordets tjänare.
Ge dem din heliga Andes gåva,
så att de frimodigt förkunnar evangeliet
till ditt namns ära och kyrkans uppbyggelse.
Detta ber vi om för vår Frälsares Jesu Kristi skull.

2.
Helige Gud, barmhärtige Far.
Du sände din Son för att frälsa världen.
Behåll oss vid ditt heliga ord
och gör oss till Kristi sändebud.
Hjälp oss att tjäna varandra med de nådegåvor som vi har fått.
Bygg upp din kyrka i tro och kärlek,
dig till ära och oss till frälsning.
Hör vår bön för din Sons Jesu Kristi skull.

F Amen.

II Ordet

9. Första läsningen
Ords. 3:3–8, Jes. 55:10–11, Jer. 1:7–8, Hes. 34:11–16 eller söndagens första läsning.

För övrigt, se Gudstjänstboken s. 33, 59, 87 eller 108.
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10.Svar
Psaltarpsalm, psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla meditation.

11.Andra läsningen
Rom. 10:13–17, Rom. 12:9–15, 2 Kor. 4:1–5, 1 Tim. 4:12–16, 2 Tim. 3:14–17, 1 Petr.
4:10–11, 1 Petr. 5:2–4 eller söndagens andra läsning.

För övrigt, se Gudstjänstboken s. 33, 59, 87 eller 108.

12.Dagens psalm (Graduale)
T.ex. psalm 166, 167, 174, 245, 247 eller en psalm enligt kyrkoåret, se Evangelieboken.

*13. Evangelium
Någon av följande evangelietexter läses: Matt. 28:18–20, Mark. 10:43b–45, Mark.
16:15–16, Luk. 24:45–48, Joh. 15:13–16, Joh. 20:21–23, Joh. 21:15–17. Man kan också
välja evangelietext enligt kyrkoåret.
Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent)
och under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.

För  övrigt, se Gudstjänstboken s. 34, 60, 87 eller 108.

14.Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

15.Predikan

III Vigningen
Medan biskopen och övriga deltagare i förrättningen går fram till altaret kan
man sjunga en psalm eller framföra annan musik. Assistenterna ställer sig på
var sin sida om biskopen, ordinanderna framför altarrunden.

*16. Credo (Trosbekännelse)
Trosbekännelsen läses gemensamt.

L Bekänn nu er tro tillsammans med församlingen.
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F Vi tror på en enda Gud,
den allsmäktige Fadern,
skaparen av himmel och jord,
av allt synligt och osynligt.

Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds ende Son,
född av Fadern före all tid,
Gud av Gud,
ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad,
av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allt har blivit till,
som för oss människor
och vår frälsning
steg ner från himlarna,
blev människa av kött och blod
genom den heliga Anden och jungfrun Maria,
korsfästes för vår skull under Pontius Pilatus,
led döden och begravdes,
uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna,
steg upp till himlarna,
sitter på Faderns högra sida
och skall återvända i härlighet
för att döma levande och döda,
och vars välde aldrig skall ta slut.

Vi tror på den heliga Anden,
Herren och livgivaren,
som utgår av Fadern och Sonen,
som tillbeds och äras med Fadern och Sonen
och som har talat genom profeterna.
Vi tror på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka.
Vi bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse,
vi förväntar de dödas uppståndelse
och den kommande världens liv.

17.Löftena
Assistenterna läser bibeltexter.

L Vill ni med Guds hjälp stå fasta i kyrkans tro, som vi nu har bekänt,
och styrka församlingen i denna tro?
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Svar:  Ja.

– Matt. 28:18–20, Joh. 20:21–23, 1 Kor. 12:27–28, 1 Kor. 13:1–3 eller Ef. 4:11–13.

L Vill ni i Guds, den treeniges, namn ta emot prästämbetet och förvalta
det rätt och troget, i enlighet med Guds ord och vår kyrkas bekännelse?

Svar:  Ja.

– Joh. 13:15–17, 1 Kor. 12:4–7, Kol. 3:16–17, Hebr. 13:7–8 eller 1 Petr. 4:10–11.

L Vill ni rent förkunna Kristi evangelium, förvalta de heliga sakramen-
ten i enlighet med hans instiftelse och handha prästämbetet enligt
vår kyrkas ordning?

Svar:  Ja.

– Joh. 15:16–17, Kol. 2:6–7 eller 1 Tim. 4:12–13.

L Vill ni befrämja allt sådant som bygger upp Kristi kyrka, och vill ni
även leva så, att ni blir ett föredöme för församlingen?

Svar:  Ja.

L Må Gud, den allsmäktige, hjälpa er att hålla vad ni har lovat.

18.Vigning till ämbetet

Vigning

L Med den fullmakt som Kristi kyrka enligt Guds vilja har gett mig, viger
jag er till prästämbetet i Faderns och c Sonens och den heliga Andens
namn.

F Amen.

Biskopen klär stolan på dem som ordineras.

L Jesus säger: ”Ta på er mitt ok. Mitt ok är skonsamt och min börda är
lätt.” (Matt. 11:29–30)
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Assistenterna klär mässhakar på dem som ordineras. Under tiden sjunger för-
samlingen psalm 106. Om den har sjungits som ingångspsalm används någon av
följande psalmer: 113, 117, 118, 119 eller 248.
De som vigs knäfaller och biskopen och assistenterna lägger händerna på vars och
ens huvud.

L Må Gud, den treenige, Fadern och Sonen och den heliga Anden, väl-
signa och helga dig så att du alltid och överallt tjänar Kristi kyrka.

Bön
Uppmaningen till bön och församlingens amen kan läsas eller sjungas.

L Låt oss be.

Helige Fader, evige Gud.
Vi tackar dig för att du i din stora kärlek
sände oss din ende Son Jesus Kristus
till att vara våra själars herde och vårdare.
För vår frälsnings skull var han lydig ända till döden på korset.
Därför har du upphöjt honom över allt annat
och från hela världen samlat ett folk som tjänar dig,
så att ditt namn blir helgat och din vilja sker.
Du kallar och sänder ut dina budbärare
för att alla människor skall få del av frälsningens gåva.
Vi ber dig:
Uppfyll med din heliga Ande dina tjänare
som nu har vigts till prästämbetet.
Ge dem uthållighet i försoningens tjänst.
Hjälp dem att rent förkunna evangeliet
och att frimodigt försvara din sanning.
Styrk dem i tron, hoppet och kärleken.
Detta ber vi om genom din Son Jesus Kristus
som med dig och den heliga Anden
lever och härskar från evighet till evighet.

eller

Evige Gud, käre himmelske Fader. Din Son, Jesus Kristus har byggt sin
kyrka på apostlarnas och profeternas grundval. Allt vilar på ditt ord
och på din nåd. Vi prisar dig för att du uppfyller ditt löfte och hör ditt
folks böner. Du kallar oss i nåd till din tjänst och sänder oss till arbete
för ditt rike. Tillsammans med och för dem som nu har vigts till präst-
ämbetet ber vi: Ge dem din heliga Ande, så att de blir dina trogna
vittnen. Hjälp dem att stå fasta i tron och att växa till i sanning och
kärlek.
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Lär dem att lyssna till din röst, så att de under vaka och bön alltid
vandrar i lydnad för din vilja. Bevara dem för övermod och för miss-
tröstan. Hjälp dem att rent förkunna ditt ord och att förvalta de heliga
sakramenten enligt din instiftelse. Låt tron bli så värdefull för dem, att
de frimodigt delar med sig av dess skatter utan att fråga efter människors
klander eller beröm.

Uppfyll deras hjärtan med kärlek till alla dina barn. Ge dem vishet och
tålamod. Hjälp dem att med den gode herdens sinnelag ta sig an dem
som har misslyckats i livet och dem som lider. Uppfyll dem med din frid
och ge dem en ödmjuk tillförsikt. Låt oss alla för vår käre Frälsares skull
få glädjas över Guds barns eviga salighet.

F Amen.

Uppmaning
De ordinerade reser sig.

L Kära kristna. Våra vänner NN, … och NN har nu vigts till prästämbetet.
Ta emot dem i kärlek, stöd dem i deras tjänst och bär fram dem inför
Gud i era böner.

19.Sändning till tjänst

L Jesus säger: ”Jag är med er alla dagar till tidens slut” (Matt. 28:20). Gå i frid
och tjäna Herren med glädje.

Biskopen, assistenterna och de ordinerade går tillbaka till sina platser.

20.Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

21.Kyrkans förbön
Om bönens innehåll och genomförande, se Gudstjänstboken s. 11 och t.ex. s. 37.

Till bönen fogas följande förbön:

Gud, vår himmelske Far. Vi tackar dig för att du i din stora kärlek har sänt din
Son Jesus Kristus till att vara vår frälsare, herde och överstepräst. Han är
hörnstenen i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund. Vi
tackar dig för att du hör ditt folks böner och sänder tjänare till ditt rikes
tjänst.
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Vi ber för dem som nu har vigts till prästämbetet. Lär dem att lyssna till din
röst, så att de lever i lydnad för din vilja. Gör dem ödmjuka och hjälp dem att
bevara sitt hopp. Uppfyll dem med kärlek till alla dina barn. Lär dem att
möta sina  medmänniskor med vishet och tålamod. Ge dem ny kraft i stunder
av trötthet.

Vi ber i dag för deras familjer och närmaste. Hjälp dem att stöda varandra och
att leva i ditt ansiktes ljus.

Ge dina tjänare din frid och låt dem bäras av vissheten att du alltid är med
dem.

IV Nattvarden

22.Tillredelsepsalm (Offertorium)
Se Gudstjänstboken s. 38, 65, 91 eller 112.

 23.Nattvardsbön (den eukaristiska bönen)
För prefationsdialogen,  Sanctus samt bönen och instiftelsorden, se Gudstjänst-
boken s. 38, 65, 91 eller 112.

Prefationens avslutning
Melodi, se Gudstjänstboken s. 354, 364, 373 eller 383.

Honom har du upphöjt på din högra sida över alla himlar.
Genom honom har du utgjutit din heliga Ande,
för att alla folk och tungomål skall förkunna dina väldiga gärningar.
Därför vill vi med änglarna och alla heliga prisa ditt namn
och tillbedjande sjunga:

24.Herrens bön
För moment 24–27, se moment 21–24 enligt ifrågavarande serie i Gudstjänstboken.

– – –
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28.Tacksägelsebön
L  Låt oss be.

Himmelske Fader, vi tackar dig för nattvardens gåva,
som stärker vår tro på dig.
Vi tackar dig för din heliga Ande,
som leder oss in i olika uppdrag
i din kyrka och i din värld.
Tack för att du sänder ut arbetare till din skörd.
Låt försoningens budskap förkunnas i hela världen
och ge  oss nåden att en gång med glädje få gå in i ditt rike.
Detta ber vi om för din Sons Jesu Kristi skull.

F Amen.

V Avslutning

*29.Benedicamus (Lovprisning)
Lovprisningen kan också vara en lovpsalm, t.ex. 281, 286, 287 eller 292.
Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent)
och under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.

*30.Välsignelse och sändning
Välsignelse och sändning, se Gudstjänstboken s. 49, 78, 100 eller 120.

*31. Avslutande musik
Psalm, körsång eller instrumentalmusik.
Om processionskors används går de medverkande ut under musiken i samma
ordning som vid ingångsprocessionen. Församlingen kan ansluta sig till
processionen.
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11
Vigning till

diakoniämbetet
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Vigningen förrättas av stiftets biskop (KO 18:1). Biskopen kallar minst fyra assistenter.
De som skall vigas är klädda i alba. I den inledande processionen går korsbäraren (och
ljusbärarna) först och biskopen sist.

I Inledning

*1.Ingångspsalm
Psalm 106 eller någon av söndagens ingångspsalmer. Psalmen kan ersättas av
psaltarpsalm, körsång eller instrumentalmusik.

Procession under musiken.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

Välsignelse
L I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.
F Amen.

Växelhälsning
L (biskopen) Herrens frid vare med er.
F Hans frid vare med dig.

eller

L Herren vare med er.
F Herren välsigne dig.

3. Inledningsord och presentation av dem som
skall vigas

Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.
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L Kära kristna. Jesus säger: ”Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon
är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt” (Joh.15:5). Vår Frälsare
har i dopet tagit oss in i sin gemenskap och kallat oss att bära frukt.

eller

L Kära kristna. Den kristna församlingen är Guds folk och Kristi kropp.
Den är ett tempel som är byggt av levande stenar och har Kristus Jesus
själv som hörnsten. Genom dopet blev vi kallade att vara Guds tjä-
nare. Vi fick uppdraget att föra ut evangeliet till alla folk och att för-
kunna Guds väldiga gärningar.

Presentation av dem som skall vigas

Kyrkan är en trons och kärlekens gemenskap. För att fullfölja sitt uppdrag
kallar och avskiljer kyrkan särskilda medarbetare till den diakonala tjänsten.
I dag vigs de enligt apostolisk tradition genom handpåläggning och bön till
diakoniämbetet för att tjäna Kristi kyrka i världen.

På biskopens uppmaning läser notarien namnen på dem som skall vigas samt
deras uppgifter.

4. Beredelse

Beredelseord
Beredelseorden kan formuleras fritt.

På denna högtidsdag har vi samlats inför Guds ansikte. Gud är helig och god.
Han har lovat att förbarma sig över oss syndare. Låt oss därför [tillsammans]
bekänna vår synd och skuld:

Syndabekännelse
Se Gudstjänstboken, s. 18, 52, 82 eller 102.

Alternativa syndabekännelser, se Gudstjänstboken s. 287.

Gud, vår Fader.
I dopet blev vi dina barn.
Du förde oss från mörker till ljus
och tog oss in i ditt rike.
Men vi har syndat i tankar, ord och gärningar.
Vi har vandrat vår egen väg och vi har brutit mot din vilja.
Gud, förbarma dig över oss för din Sons Jesu Kristi skull.
Rena oss och förlåt oss alla våra synder.
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Avlösning
Alternativa avlösningar, se Gudstjänstboken s. 293.

Så säger Herren:
Var inte rädd, jag har friköpt dig,
jag har gett dig ditt namn, du är min.
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.

F Amen.

Tacksägelsebön
Tacksägelsebönen kan läsas gemensamt.

Alternativa tacksägelseböner, se Gudstjänstboken s. 296.

Gud, vår Fader, vi tackar dig
för att din Son Jesus Kristus har öppnat vägen till dig.
Hjälp oss att leva i din förlåtelse.
Stärk vår tro, öka vårt hopp
och förnya vår kärlek.

F Amen.

5. Psaltarpsalm
Man kan också välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller
apostladagens psaltarpsalm (Ps. 145:3–7).
Om en psaltarpsalm använts som ingångspsalm utelämnas
detta moment. Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas.  Den
kan omges av en antifon. Psalmtoner, se Gudstjänstboken
s. 441.
Psaltarpsalmen avslutas med Gloria Patri, som utelämnas
under fastetiden från och med den femte söndagen i fastan.

Antifon
Herre, öppna min mun,
jag vill sjunga ditt lov.

Ps. 51:17

eller
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Jag vill förkunna Herrens kärlek,
allt det goda som han gjort för oss.

Jes. 63:7

Psalm
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.

Jag skall visa syndarna dina vägar, *
så att de vänder åter till dig.

Det offer du begär är ett förkrossat hjärta, *
en krossad och nedbruten människa
förkastar du inte, o Gud.

Låt i din godhet allt gå Sion väl, *
bygg upp Jerusalems murar.

Ps. 51:12–15, 19–20

eller

Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud *
och sätter sitt hopp till Herren, sin Gud.

Han som har gjort himmel och jord och hav
och allt vad som finns i dem, *
han sviker aldrig sina löften.

Han ger de förtryckta deras rätt, *
han ger de svältande bröd.

Herren befriar de fångna, *
Herren öppnar blinda ögon,

Herren rätar krökta ryggar, *
Herren älskar de trogna.

Ps. 146:5–8

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

Antifonen upprepas.
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6. Kyrie (Herre, förbarma dig)
Alternativ A och B
Se Gudstjänstboken s. 19, 53, 83 eller 103.

*7.Gloria och Laudamus
(Lovsång till den heliga Treenigheten)
Gloria och Laudamus utelämnas under adventstiden (från och med måndagen
efter första söndagen i advent) och under fastetiden (från och med askonsdagen).
I stället för Laudamus (eller psb 144) kan i mässa 1 och 4 en av  följande treenighets-
psalmer sjungas: 90:4, 145, 147, 153, 286, 298:4, 437:4, 566:7 eller  568:9.
Texter och melodier till Laudamus, se Gudstjänstboken s. 28, 56, 86 eller 106.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 27, 56, 85 eller 105.

8. Dagens bön
Bönen kan också väljas enligt kyrkoåret, se Evangelieboken.
Uppmaningen till bön kan följas av en kort tyst bön. Melodi till dagens bön, se
Gudstjänstboken s. 448.

L Låt oss be.

1.
Helige Gud, barmhärtige Far.
Vi tackar dig
för att du i Kristus har visat oss din kärlek och makt
och för att du alltfort sänder dina tjänare
att utföra kärlekens gärningar.
Se i nåd till dem
som i dag vigs till barmhärtighetens tjänst.
Ge dem din heliga Andes gåva.
Lär oss alla att se vår nästas nöd
och hjälp oss att bära varandras bördor.
Detta ber vi om för Jesu Kristi,
vår Herres och Frälsares skull.

2.
Helige Gud, barmhärtige Fader.
Du sände din Son
för att världen skulle bli räddad genom honom.
Hjälp oss att hålla fast vid ditt heliga ord
och gör oss till redskap för din kärlek.
Hjälp oss att tjäna varandra med de nådegåvor som du har gett oss.
Låt din kyrka växa till i tro och kärlek,



285VIGNING TILL DIAKONIÄMBETET

så att ditt namn blir ärat och vi bevaras för det eviga livet.
Hör oss genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.

F Amen.

II Ordet

9. Första läsningen
5 Mos. 10:17–21, Ords. 3:3–8, Jes. 55:10–11, Jer. 1:7–8, Hes. 34:11–16 eller söndagens
första läsning enligt kyrkoåret.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 33, 59, 87 eller 108.

10.Svar
Psaltarpsalm, psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla meditation.

11.Andra läsningen
Apg. 6:2–4, 6, Rom. 12:9–15, 1 Kor. 12: 4–11, 1 Kor. 13:1–3, Hebr. 13:2–3, 1 Petr. 4:10–
11 eller söndagens andra läsning enligt kyrkoåret.

För övrigt, se Gudstjänstboken s. 33, 59, 87 eller 108.

12.Dagens psalm (Graduale)
T.ex. psalm 166, 167, 174, 248, 249 eller en psalm enligt kyrkoåret, se  Evangelieboken.

*13. Evangelium
Någon av följande texter läses: Matt. 25:34–36, Luk. 4:16–19, Joh. 13:15–17. Man
kan också välja evangelietext enligt kyrkoåret.
Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent)
och under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 34, 60, 87 eller 108.

14.Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.
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15.Predikan

III Vigningen
Medan biskopen och övriga deltagare i förrättningen går fram till altaret kan
man sjunga en psalm eller framföra annan musik. Assistenterna ställer sig på
var sin sida om biskopen, de som skall vigas framför altarrunden.

*16.Credo (Trosbekännelse)
Trosbekännelsen läses gemensamt.

L Bekänn nu er tro tillsammans med församlingen.

F Vi tror på en enda Gud,
den allsmäktige Fadern,
skaparen av himmel och jord,
av allt synligt och osynligt.

Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds ende Son,
född av Fadern före all tid,
Gud av Gud,
ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad,
av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allt har blivit till,
som för oss människor
och vår frälsning
steg ner från himlarna,
blev människa av kött och blod
genom den heliga Anden och jungfrun Maria,
korsfästes för vår skull under Pontius Pilatus,
led döden och begravdes,
uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna,
steg upp till himlarna,
sitter på Faderns högra sida
och skall återvända i härlighet
för att döma levande och döda,
och vars välde aldrig skall ta slut.
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Vi tror på den heliga Anden,
Herren och livgivaren,
som utgår av Fadern och Sonen,
som tillbeds och äras med Fadern och Sonen
och som har talat genom profeterna.
Vi tror på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka.
Vi bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse,
vi förväntar de dödas uppståndelse
och den kommande världens liv.

17.Löftena
Assistenterna läser bibeltexter.

L Vill ni med Guds hjälp stå fasta i kyrkans tro, som vi nu har bekänt,
och styrka församlingen i denna tro?

Svar:  Ja.

– Matt. 28:18–20, Joh. 20:21–23, 1 Kor. 12:27–28, 1 Kor. 13:1–3 eller Ef. 4:11–13.

L Vill ni i Guds, den treeniges, namn ta emot diakoniämbetet och för-
valta det rätt och troget, i enlighet med Guds ord och vår kyrkas be-
kännelse?

Svar: Ja.

– Joh. 13:15–17, 1 Kor. 12:4–7, Kol. 3:16–17, Hebr. 13:2–3 eller 1 Petr. 4:10–11.

L Vill ni med Kristus som förebild och med de nådegåvor ni fått tjäna era
medmänniskor Gud till ära och hans församling till uppbyggelse?

Svar:  Ja.

– Joh. 15:16–17, Kol. 2:6–7 eller 1 Tim. 4:12–13.

L Vill ni även leva så, att ni blir ett föredöme för församlingen?

Svar:  Ja.

L Må Gud, den allsmäktige, hjälpa er att hålla vad ni har lovat.
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18.Vigning till ämbetet

Vigning

L Med den fullmakt som Kristi kyrka enligt Guds vilja har gett mig, viger
jag er till diakoniämbetet i Faderns och c Sonens och den heliga An-
dens namn.

F Amen.

Biskopen klär stolan på dem som vigs.

L Jesus säger: ”Om någon vill tjäna mig skall han följa mig, och där jag
är kommer också min tjänare att vara.” (Joh. 12:26)

Församlingen sjunger psalm 106, 113, 115, 117 eller 119.
De som vigs knäfaller, och biskopen och assistenterna lägger händerna på vars
och ens huvud.

L Må Gud, den treenige, Fadern och Sonen och den heliga Anden,
välsigna och helga dig så att du alltid och överallt tjänar Kristi kyrka.

Bön

L Låt oss be.

Helige Fader, evige Gud.
Vi tackar dig för att du i din stora kärlek
sände din ende Son Jesus Kristus
till att vara våra själars herde och vårdare.
För vår frälsnings skull var han lydig ända till döden på korset.
Därför har du upphöjt honom över allt annat
och från hela världen samlat ett folk som tjänar dig,
så att ditt namn blir helgat och din vilja sker.
Du kallar och sänder ut dina budbärare
för att alla människor skall få del av frälsningens gåva.
Ge dina tjänare som i dag vigs till diakoniämbetet din heliga Ande
och gör dem uthålliga i kärlekens tjänst.
Ge dem förmåga att lyssna till människors nöd
och kraft att förkunna ditt ord.
Ge dem frimodighet att försvara rättvisa och sanning
och gör dem uthålliga i bönen.
Styrk dem i tron, hoppet och kärleken.
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Detta ber vi om genom din Son Jesus Kristus,
som med dig och den heliga Anden
lever och härskar från evighet till evighet.

F Amen.

Uppmaning

De vigda reser sig.

L Kära kristna. Dessa medarbetare har nu anförtrotts diakoniämbetet. Ta
emot dem i kärlek, stöd dem i deras arbete och bär fram dem inför Gud
i era böner.

19.Sändning till tjänst

L Jesus säger: ”Jag är med er alla dagar till tidens slut” (Matt. 28:20). Gå i frid
och tjäna Herren med glädje.

Biskopen, assistenterna och de vigda går tillbaka till sina platser.

20.Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

21.Kyrkans förbön
Om bönens innehåll och genomförande, se Gudstjänstboken s. 11 och t.ex. s. 37.
Till bönen fogas följande förbön:

Gud, vår himmelske Far. Vi tackar dig för att du i din stora kärlek har sänt din
Son Jesus Kristus till att vara vår frälsare, herde och överstepräst. Han är
hörnstenen i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund. Vi
tackar dig för att du hör ditt folks böner och sänder tjänare till ditt rikes
tjänst.

För dem som nu har vigts till diakoniämbetet ber vi: Styrk dessa dina tjänare
med din heliga Ande, så att de blir dina trogna vittnen som med uthållighet
bygger upp din församling. Hjälp dem att vara fasta i tron och att växa i
sanning och kärlek. Lär dem att lyssna till din röst, så att de lever i lydnad för
din vilja. Gör dem ödmjuka och hjälp dem att bevara sitt hopp. Uppfyll dem
med kärlek till alla dina barn. Hjälp dem att möta sina medmänniskor med
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vishet och tålamod. Hjälp dem att vara lyhörda för andras nöd och att sär-
skilt ta sig an dem som har det svårt. Ge dem ny kraft i stunder av trötthet.

Vi ber i dag för deras anhöriga, familjer och vänner. Hjälp dem att stöda
varandra och att leva tillsammans i förtröstan på dig.

Fyll dina tjänare med din frid och låt dem bäras av vissheten att du alltid är
med dem.

IV Nattvarden

22.Tillredelsepsalm (Offertorium)
Se Gudstjänstboken s. 38, 65, 91 eller 112.

23.Nattvardsbön (den eukaristiska bönen)
För prefationsdialogen, Sanctus samt bönen och instiftelseorden, se Gudstjänst-
boken s. 38, 65, 91 eller 112.

Propriedelen i prefationens avslutning

Mässa 1 och 4
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Mässa 2a

Mässa 2b
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Mässa 3

24.Herrens bön
För moment 24–27, se moment 21–24 enligt ifrågavarande serie i Gudstjänstboken.

– – –

28.Tacksägelsebön
L Låt oss be.

Himmelske Fader, vi tackar dig för nattvardens gåva
som stärker vår tro på dig.
Vi tackar dig för din heliga Ande
som leder oss in i olika uppdrag
i din kyrka och i din värld.
Tack för att du sänder ut arbetare till din skörd.
Låt försoningens budskap förkunnas i hela världen
och ge  oss nåden att en gång med glädje få gå in i ditt rike.
Detta ber vi om för din Sons Jesu Kristi skull.

F Amen.
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V Avslutning

*29. Benedicamus (Lovprisning)
Lovprisningen kan också vara en lovpsalm, t.ex. 281, 286, 287 eller 292.
Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent)
och under fastetiden (från och med  askonsdagen) utelämnas halleluja.

*30. Välsignelse och sändning
Välsignelse och sändning, se Gudstjänstboken s. 49, 78, 100 eller 120.

*31. Avslutande musik
Psalm, körsång eller instrumentalmusik.
Om processionskors används går de medverkande ut under musiken i samma
ordning som vid ingångsprocessionen. Församlingen kan ansluta sig till processio-
nen.





12
Biskopsvigning
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En biskop skall vigas till sitt ämbete av ärkebiskopen eller, när denne är förhindrad, av
den i ämbetet äldsta biskopen. Vigningen förrättas i domkyrkan i det stift till vilket
biskopen utnämnts (KO 18:2). Formuläret används i tillämpliga delar när en biskop
installeras i ett nytt stift.

Ärkebiskopen kallar minst fyra assistenter. Den utnämnda biskopen är iklädd alba och
stola.  I den inledande  processionen går korsbäraren (och ljusbärarna) först och ärke-
biskopen sist. Ärkebiskopen är liturg. Om den biskop som vigs själv predikar, håller
ärkebiskopen ett tal i anslutning till inledningsorden. Den vigda biskopens hälsning
(moment 30) utgår i sådana fall. Ifall biskopslöftena (KO 18:3) avläggs under biskops-
vigningen sker detta efter den sista frågan i moment 17.

I Inledning

*1.Ingångspsalm
Psalm 106 eller någon av söndagens ingångspsalmer. Psalmen kan ersättas av
psaltarpsalm, körsång eller instrumentalmusik.

Procession  under inledningsmusiken.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas.  Melodier s. 395.

Välsignelse
L I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.
F Amen.

Växelhälsning
L (biskopen) Herrens frid vare med er.
F Hans frid vare med dig.

eller

L Herren vare med er.
F Herren välsigne dig.
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3. Inledningsord och presentation av den som
skall vigas

Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L Kära kristna. Den kristna församlingen är Guds folk och Kristi kropp.
Den är ett tempel som är byggt av levande stenar och har Kristus Jesus
själv som hörnsten. Genom dopet blev vi kallade att vara Guds tjä-
nare. Vi fick uppdraget att föra ut evangeliet till alla folk och att för-
kunna Guds väldiga gärningar.

I sin kyrka har Gud instiftat prästämbetet för att evangeliet skall för-
kunnas, sakramenten förvaltas och församlingen uppbyggas i tron.
Biskopens särskilda uppdrag är att leda sitt stift och att ha tillsyn över
församlingarna. Biskopen skall se till att Guds ord förkunnas enligt kyr-
kans bekännelse, att sakramenten förvaltas rätt och att församlingarna
uppfyller sitt ansvar för diakoni och mission. En biskop skall leva som
en Kristi tjänare och vara en herde för Guds hjord. Biskopens ämbete
är ett tecken på den enhet som finns i Kristi kyrka. Biskopen skall
verka för kyrkans uppbyggelse och andliga förnyelse, så att Guds kärlek
blir synlig i världen.

Presentation av den som skall vigas

L I dag vigs NN enligt apostolisk tradition genom handpåläggning och
bön till biskopsämbetet i X stift.

På ärkebiskopens uppmaning läser notarien upp fullmakten och överlämnar
den till ärkebiskopen.

4. Beredelse

Beredelseord
Beredelseorden kan formuleras fritt.

På denna högtidsdag har vi samlats inför Guds ansikte. Gud är helig och hela
jorden är full av hans härlighet. Vi är syndare och vandrar ofta i mörker. Gud
har ändå lovat att förbarma sig över oss. Låt oss därför [tillsammans] bekänna
vår synd och skuld:
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Syndabekännelse
Se Gudstjänstboken, s. 18, 52, 82 eller 102.

Alternativa syndabekännelser, se Gudstjänstboken s. 287.

Gud, vår Fader.
I dopet blev vi dina barn.
Du förde oss från mörker till ljus
och tog oss in i ditt rike.
Men vi har syndat i tankar, ord och gärningar.
Vi har vandrat vår egen väg och vi har brutit mot din vilja.
Gud, förbarma dig över oss för din Sons Jesu Kristi skull.
Rena oss och förlåt oss alla våra synder.

Avlösning
Alternativa avlösningar se Gudstjänstboken s. 293.

Så säger Herren:
Var inte rädd, jag har friköpt dig,
jag har gett dig ditt namn, du är min.
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.

F Amen.

Tacksägelsebön
Tacksägelsebönen kan läsas gemensamt.

Alternativa tacksägelseböner, se Gudstjänstboken s. 296.

Gud vår Fader, vi tackar dig
för att Jesus Kristus har öppnat vägen till dig.
Hjälp oss att leva i din förlåtelse.
Stärk vår tro, öka vårt hopp
och förnya vår kärlek.

F Amen.
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5. Psaltarpsalm
Man kan också välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller
apostladagens psaltarpsalm (Ps. 145:3–7).
Om en psaltarpsalm använts som ingångspsalm utelämnas
detta moment. Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Den
kan omges av en antifon. Psalmtoner, se Gudstjänstboken
s. 441.
Psaltarpsalmen avslutas med Gloria Patri, som utelämnas
under fastetiden från och med femte söndagen i fastan.

Antifon
Härligt är att höra budbärarens steg
när han kommer över bergen,
han som bär bud om seger,
som ropar ut goda nyheter,
bär bud om räddning.

Jes. 52:7

eller

Jag vill förkunna Herrens kärlek,
allt det goda som han gjort för oss.

Jes. 63:7

Psalm
Herre, låt mitt rop tränga fram till dig, *
ge mig förstånd, som du har sagt.

Låt min bön nå fram till dig, *
rädda mig, som du har lovat.

Över mina läppar skall lovsång flöda, *
ty du lär mig dina stadgar.

Min mun skall besjunga ditt ord, *
ty alla dina bud är rättfärdiga.

Låt din hand bli mig till hjälp, *
ty jag har valt dina befallningar.

Jag längtar efter din räddning, Herre, *
din lag är min lust.

Låt mig leva för att prisa dig, *
låt dina lagar vara min hjälp.

Ps. 119:169–175
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Gloria Patri
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden,*
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas.

6. Kyrie (Herre, förbarma dig)
Alternativ A och B
Se Gudstjänstboken s. 19, 53, 83 eller 103.

*7.Gloria och Laudamus
(Lovsång till den heliga Treenigheten)
Gloria och Laudamus utelämnas under adventstiden (från och med måndagen
efter första söndagen i advent) och under fastetiden (från och med askonsdagen).
I stället för Laudamus (eller psb 144) kan i mässa 1 och 4 en av följande treenig-
hetspsalmer sjungas: 90:4, 145, 147, 153, 286, 298:4, 437:4, 566:7 eller  568:9.
Texter och melodier till Laudamus, se Gudstjänstboken s. 28, 56, 86 eller 106.

För övrigt, se Gudstjänstboken s. 27, 56, 85 eller 105.

8. Dagens bön
Bönen kan också väljas enligt kyrkoåret, se Evangelieboken.
Uppmaningen till bön kan följas av en kort tyst bön. Melodi till dagens bön, se
Gudstjänstboken s. 448.

L Låt oss be.

1.
Allsmäktige Gud, käre himmelske Fader.
Vi tackar dig för att du har sänt din Son Jesus Kristus
till att vara vår Frälsare och högste herde.
Vi ber till dig: Bevara din kyrka i sanning och endräkt,
så att din vilja sker och ditt rike vinner styrka.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

2.
Helige Gud, barmhärtige Fader.
Du sände din Son
för att världen skulle bli räddad genom honom.
Hjälp oss att hålla fast vid ditt heliga ord
och helga oss i sanningen.
Hjälp oss att tjäna varandra med de nådegåvor som vi har fått.



301BISKOPSVIGNING

Bygg upp din kyrka i tro och kärlek,
dig till ära och oss till frälsning.
Hör oss genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.

F Amen.

II Ordet

9. Första läsningen
4 Mos. 17:16–17, 21–24, Ords. 3:3–8, Jes. 6:1–8, Jes. 55:10–11, Hes. 34:11–16 eller
söndagens första läsning.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 33, 59, 87 eller 108.

10.Svar
Psaltarpsalm, psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla meditation.

11.Andra läsningen
1 Tim. 3:1–7, 2 Tim. 1:7–10, Hebr. 4:14–16, 1 Petr. 5:2–4 eller söndagens andra
läsning.

För övrigt, se Gudstjänstboken s. 33, 59, 87 eller 108.

12.Dagens psalm (Graduale)
T.ex. psalm 166, 167, 174, 245, 247, 248 eller en psalm enligt kyrkoåret, se
Evangelieboken.

*13.Evangelium
Någon av följande texter läses: Joh. 20:21–23, Joh. 21:15–17. Man kan också välja
evangelietext enligt kyrkoåret.
Under adventstiden (från och måndagen efter första söndagen i advent) och
under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 34, 60, 87 eller 108.

14.Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.
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15.Predikan

III Vigningen
Medan ärkebiskopen och övriga deltagare i förrättningen går fram  till altaret kan
man sjunga en psalm eller framföra annan musik. Assistenterna ställer sig på
var sin sida om ärkebiskopen, electus/electa framför altarrunden.

*16.Credo (Trosbekännelse)
Trosbekännelsen läses gemensamt.

L Bekänn nu din tro tillsammans med församlingen.

F Vi tror på en enda Gud,
den allsmäktige Fadern,
skaparen av himmel och jord,
av allt synligt och osynligt.

Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds ende Son,
född av Fadern före all tid,
Gud av Gud,
ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad,
av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allt har blivit till,
som för oss människor
och vår frälsning
steg ner från himlarna,
blev människa av kött och blod
genom den heliga Anden och jungfrun Maria,
korsfästes för vår skull under Pontius Pilatus,
led döden och begravdes,
uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna,
steg upp till himlarna,
sitter på Faderns högra sida
och skall återvända i härlighet
för att döma levande och döda,
och vars välde aldrig skall ta slut.
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Vi tror på den heliga Anden,
Herren och livgivaren,
som utgår av Fadern och Sonen,
som tillbeds och äras med Fadern och Sonen
och som har talat genom profeterna.
Vi tror på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka.
Vi bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse,
vi förväntar de dödas uppståndelse
och den kommande världens liv.

17.Löftena
Assistenterna läser bibeltexter.

L Vill du med Guds hjälp stå fast i kyrkans tro, som vi nu har bekänt, och
styrka hans församling i denna tro?

Svar:  Ja.

– 1 Kor. 4:1–2

L Du har tagit emot kallelsen till biskopsämbetet i X stift. Vill du förvalta
detta ämbete rätt och troget i enlighet med Guds ord och vår kyrkas
bekännelse?

Svar: Ja.

– Matt. 28:18–20

L Vill du vaka över att evangelium förkunnas rent, att sakramenten
förvaltas enligt Kristi instiftelse och att församlingarna vårdas enligt
vår kyrkas ordning?

Svar: Ja.

–  Apg. 20:28

L Vill du befrämja allt som bygger upp Kristi kyrka, och vill du även leva
så, att du blir ett föredöme för församlingarna?

Svar: Ja.
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L Må Gud, den allsmäktige, hjälpa dig att hålla vad du har lovat. Må han
fullborda det goda verk han har begynt i dig.

18.Vigning till ämbetet

Vigning

L Med den fullmakt som Kristi kyrka enligt Guds vilja har gett mig, viger
jag dig till biskopsämbetet i X stift i Faderns c och Sonens och den
heliga Andens namn.

F Amen.

Assistenterna klär korkåpan på den vigda biskopen. Under tiden sjunger försam-
lingen t.ex. psalm 106, 109, 113, eller  117.
Ärkebiskopen överlämnar biskopsämbetets insignier och fullmakten. Den vigda
biskopen knäfaller. Ärkebiskopen och assistenterna lägger händerna på hans/hen-
nes huvud.

L Må Gud, den treenige, Fadern och Sonen och den heliga Anden,
välsigna och helga dig så att du alltid och överallt tjänar Kristi kyrka.

       Bön
Uppmaningen till bön och församlingens amen kan läsas eller sjungas.

L Låt oss be.

Helige Fader, evige Gud.
Vi tackar dig för att du i din stora kärlek till oss människor
sände din ende Son Jesus Kristus
till att vara våra själars herde och vårdare.
Vi tackar dig för att du grundade din kyrka på jorden
och har gett den herdar och biskopar.
Vi ber dig:
Uppfyll din tjänare, NN, som nu har vigts till biskopsämbetet,
med din heliga Ande.
Ge honom/henne uthållighet och trohet, ödmjukhet och vishet.
Ge honom/henne mod att rent förkunna evangeliet
och att frimodigt försvara din sanning.
Hjälp honom/henne att stöda församlingarnas medarbetare
och andra som bär ansvar.
Fyll honom/henne med din frid
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och skänk honom/henne en stark förtröstan på att du är med i allt.
Styrk honom/henne i tron, hoppet och kärleken.
Detta ber vi om genom din Son Jesus Kristus,
som med dig och den heliga Anden
lever och härskar från evighet till evighet.

       Uppmaning
 Den vigda biskopen reser sig.

L Kära kristna. NN har vigts till biskop i detta stift. Ta emot honom/
henne i kärlek, stöd honom/henne i hans/hennes tjänst och bär fram
honom/henne inför Gud i era böner.

19.Sändning till tjänst
L Jesus säger: ”Var en herde för mina får” (Joh. 21:16). Gå i frid och tjäna

Herren med glädje.

Ärkebiskopen, assistenterna och den vigda biskopen går tillbaka till sina platser.

20.Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

21.Kyrkans förbön
Om bönens innehåll och genomförande, se Gudstjänstboken s. 11 och t.ex. s. 37.

Till bönen fogas följande förbön:

Gud, vår himmelske Far. Vi ber att du med din heliga Ande styrker din kyrka
och förnyar din församling, så att evangeliets budskap når ut till alla männi-
skor. Vi ber om trogna tjänare i ditt rikes tjänst. Vi ber för NN som i dag har
insatts som herde i din kyrka. Styrk honom/henne med din heliga Ande och
hjälp honom/henne att leva i enlighet med din vilja. Hjälp honom/henne
att stå fast i tron och att växa till i sanning och kärlek. Ge honom/henne ny
kraft i stunder av trötthet. Skänk honom/henne till sist den eviga glädjen hos
dig.

Vi ber i dag för NN:s familj, anhöriga och vänner. Hjälp dem att stöda varandra
och att leva i ditt ansiktes ljus.

Fyll oss alla med din frid och låt oss bäras av vissheten att du alltid är med oss.
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IV Nattvarden
22.Tillredelsepsalm (Offertorium)

Se Gudstjänstboken s. 38, 65, 91 eller 112.

23.Nattvardsbön (den eukaristiska bönen)
För prefationsdialogen, Sanctus samt bönen och instiftelsorden, se Gudstjänst-
boken s. 38, 65, 91 eller 112.

Prefationens avslutning
Melodi, se Gudstjänstboken s. 354, 364, 373 eller 383 enligt den serie som används.

Honom har du upphöjt på din högra sida över alla himlar.
Genom honom har du utgjutit din heliga Ande,
för att alla folk och tungomål skall förkunna dina väldiga gärningar.
Därför vill vi med änglarna och alla heliga prisa ditt namn
och tillbedjande sjunga:

24.Herrens bön
För moment 24–27, se moment 21–24 enligt ifrågavarande serie i Gudstjänstboken.

– – –

28.Tacksägelsebön

L Låt oss be.

Himmelske Fader, vi tackar dig för nattvardens gåva,
som stärker vår tro på dig.
Vi tackar dig för din heliga Ande,
som leder oss in i olika uppdrag
i din kyrka och i din värld.
Tack för att du sänder ut arbetare till din skörd.
Låt försoningens budskap förkunnas i hela världen
och ge oss nåden att en gång med glädje få gå in i ditt rike.
Detta ber vi om för din Sons Jesu Kristi skull.

F Amen.
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V Avslutning
*29.Benedicamus (Lovprisning)

Lovprisningen kan också vara en lovpsalm, t.ex. 281, 286, 287 eller 292.
Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent) och
under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.

30. Hälsning
Den vigda biskopen kan framföra en kort hälsning.

*31.Välsignelse
Den vigda biskopen

Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.

F Amen.

Sändning
Sändningen uttalas omedelbart före utgångsprocessionen.

L/S Gå i frid och tjäna Herren med glädje.

*32.Avslutande musik
Psalm, körsång eller instrumentalmusik.
Om processionskors används går de medverkande ut under musiken i samma
ordning som vid ingångsprocessionen. Församlingen kan ansluta sig till proces-
sionen.





13
Kyrkoherdeinstallation



310 VIGNINGAR, INSTALLATIONER OCH VÄLSIGNELSEAKTER

Kyrkoherdeinstallationen förrättas av stiftets biskop eller av en av biskopen utsedd präst
(KO 18:1).

Installator kallar minst fyra assistenter. Installanden bär alba, stola och mässhake.  I den
inledande  processionen går korsbäraren (och ljusbärarna) först och biskopen sist. Om
installanden predikar håller installator sitt tal i anslutning till inledningsorden. Den
installerade kyrkoherdens hälsning (moment 30) faller då bort.

I Inledning
*1.Ingångspsalm

Psalm 106 eller någon av söndagens ingångspsalmer. Psalmen kan ersättas av
psaltarpsalm, körsång eller instrumentalmusik.

Procession under musiken.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

Välsignelse
L I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.
F Amen.

Växelhälsning
L (biskopen) Herrens frid vare med er.
F Hans frid vare med dig.

eller

L Herren vare med er.
F Herren välsigne dig.
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3. Inledningsord och presentation av
installanden

Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L Kära kristna. Gud har gett oss särskilda uppdrag för att bygga upp för-
samlingen. Den uppgift som ges åt kyrkoherden är att leda församling-
ens andliga liv och verksamhet. I sin församling ansvarar kyrkoherden
för att Guds ord förkunnas rent, att sakramenten förvaltas rätt och att
man vårdar sig om diakonin, missionen, själavården och den kristna
fostran. Tillsammans med församlingens andra medarbetare och de
förtroendevalda bör kyrkoherden se till att allt sker i god ordning och
enligt Guds vilja.

Presentation av installanden

L I dag installeras NN som kyrkoherde i denna församling. Det sker ge-
nom handpåläggning och bön. Församlingen har kallat honom/henne,
och domkapitlet har utfärdat följande fullmakt.

På biskopens uppmaning läser notarien upp fullmakten och överlämnar den till
biskopen.

4. Beredelse

Beredelseord
Beredelseorden kan formuleras fritt.

På denna högtidsdag har vi samlats inför Guds ansikte. Gud är helig och god.
Han har lovat att förbarma sig över oss syndare. Låt oss därför [tillsammans]
bekänna vår synd och skuld:
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Syndabekännelse
Se Gudstjänstboken, s. 18, 52, 82 eller 102.

Alternativa syndabekännelser, se Gudstjänstboken s. 287.

Gud, vår Far.
I dopet blev vi dina barn.
Du förde oss från mörker till ljus
och tog oss in i ditt rike.
Men vi har syndat i tankar, ord och gärningar.
Vi har vandrat vår egen väg och vi har brutit mot din vilja.
Gud, förbarma dig över oss för din Sons Jesu Kristi skull.
Rena oss och förlåt oss alla våra synder.

Avlösning
Alternativa avlösningar, se Gudstjänstboken s. 293.

Så säger Herren:
Var inte rädd, jag har friköpt dig,
jag har gett dig ditt namn, du är min.
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.

F Amen.

Tacksägelsebön
Tacksägelsebönen kan läsas gemensamt.

Alternativa tacksägelseböner, se Gudstjänstboken s. 296.

Gud, vår Fader, vi tackar dig
för att din Son, Jesus Kristus, har öppnat vägen till dig.
Hjälp oss att leva i din förlåtelse.
Stärk vår tro, öka vårt hopp
och förnya vår kärlek.

F Amen.
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5. Psaltarpsalm
Man kan också välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller
apostladagens psaltarpsalm (Ps. 145:3–7).
Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Den kan omges av en
antifon. Om en psaltarpsalm har använts som ingångspsalm
utelämnas detta moment. Psalmtoner, se Gudstjänstboken
 s. 441.
Psaltarpsalmen avslutas med Gloria Patri, som utelämnas
under fastetiden från och med femte söndagen i fastan.

Antifon
Din kärlek, Herre, fyller hela jorden,
lär mig dina stadgar.

Ps. 119:64

eller

Jag vill förkunna Herrens kärlek,
prisa Herren för allt han gjort för oss.

Jes. 63:7

Psalm
Herre, lovad vare du! *
Lär mig dina stadgar.

Jag förkunnar alla de lagar *
som har utgått från dig.

Jag gläds åt att följa dina lagbud, *
så som man gläder sig åt rikedom.

Jag skall begrunda dina befallningar, *
jag skall ge akt på dina vägar.

I dina stadgar har jag min lust, *
aldrig glömmer jag ditt ord.

Förunna din tjänare att få leva *
och villigt lyda ditt ord.

Öppna mina ögon, låt mig skåda *
det underbara i din lag.

Ps. 119:12–18

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

6. Kyrie (Herre, förbarma dig)
Alternativ A och B
Se Gudstjänstboken s. 19, 53, 83 eller 103.

*7.Gloria och Laudamus
(Lovsång till den heliga Treenigheten)
Gloria och Laudamus utelämnas under adventstiden (från och med måndagen
efter första söndagen i advent) och under fastetiden (från och med askonsdagen).
I stället för Laudamus (eller psb 144) kan i mässa 1 och 4 en av följande treenighets-
psalmer sjungas: 90:4, 145, 147, 153, 286, 298:4, 437:4, 566:7 eller 568:9.
Texter och melodier till Laudamus, se Gudstjänstboken s. 28, 56, 86 eller 106.

För övrigt, se Gudstjänstboken s. 27, 56, 85 eller 105.

8. Dagens bön
Bönen kan också väljas enligt kyrkoåret, se Evangelieboken.

Uppmaningen till bön kan följas av en kort tyst bön. Melodi till dagens bön, se
Gudstjänstboken s. 448.

L Låt oss be.

Allsmäktige Gud.
Du ger alltjämt din kyrka herdar
som föder den med ditt ord
och tjänar den med de nådegåvor du har gett dem.
Hjälp dem att utföra sin tjänst med trofasthet.
Ge din kyrka nåden att tro evangelium och förankras i ditt ord.
Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.

F Amen.
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II Ordet

9. Första läsningen
Första läsningen enligt kyrkoåret, se Evangelieboken. Texten kan också väljas fritt.

För övrigt, se Gudstjänstboken s. 33, 59, 87 eller 108.

10.Svar
Psaltarpsalm, psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla meditation.

11.Andra läsningen
Andra läsningen enligt kyrkoåret, se Evangelieboken. Texten kan också väljas fritt.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 33, 59, 87 eller 108.

12.Dagens psalm (Graduale)

*13.Evangelium
Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent) och
under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.

För övrigt, se Gudstjänstboken s. 34, 60, 87 eller 108.

14.Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

15.Predikan
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III Installationen
Medan biskopen och övriga deltagare i förrättningen går fram till altaret kan
man sjunga en psalm eller framföra annan musik. Assistenterna ställer sig på
var sin sida om biskopen, installanden framför altarrunden.

*16.Credo (Trosbekännelse)
Trosbekännelsen läses gemensamt.

L Bekänn nu din tro tillsammans med församlingen.

F Vi tror på en enda Gud,
den allsmäktige Fadern,
skaparen av himmel och jord,
av allt synligt och osynligt.

Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds ende Son,
född av Fadern före all tid,
Gud av Gud,
ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad,
av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allt har blivit till,
som för oss människor
och vår frälsning
steg ner från himlarna,
blev människa av kött och blod
genom den heliga Anden och jungfrun Maria,
korsfästes för vår skull under Pontius Pilatus,
led döden och begravdes,
uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna,
steg upp till himlarna,
sitter på Faderns högra sida
och skall återvända i härlighet
för att döma levande och döda,
och vars välde aldrig skall ta slut.

Vi tror på den heliga Anden,
Herren och livgivaren,
som utgår av Fadern och Sonen,
som tillbeds och äras med Fadern och Sonen
och som har talat genom profeterna.
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Vi tror på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka.
Vi bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse,
vi förväntar de dödas uppståndelse
och den kommande världens liv.

17.Löftena
Assistenterna läser bibeltexter.

L Vill du med Guds hjälp stå fast i kyrkans tro, som vi nu har bekänt, och
styrka församlingen i denna tro?

Svar: Ja.

– Joh. 15:5

L Du har tagit emot kallelsen att vara kyrkoherde i X församling. Vill du
förvalta detta ämbete rätt och troget i enlighet med Guds ord och vår
kyrkas bekännelse?

Svar: Ja.

– Apg. 20:28, 32

L Vill du i denna församling svara för att evangeliet förkunnas rent, att
 sakramenten förvaltas enligt Kristi instiftelse och att församlingen vår-
das enligt vår kyrkas ordning?

Svar: Ja.

– 1 Petr. 5:2–4

L Vill du befrämja allt som bygger upp Kristi kyrka, och vill du även leva
så, att du blir ett föredöme för församlingen?

Svar: Ja.

L Må Gud, den allsmäktige, hjälpa dig att hålla vad du har lovat.
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18.Installationen
L X församling har kallat dig till kyrkoherde. Med den fullmakt som Kristi

kyrka enligt Guds vilja har gett mig insätter jag dig i detta ämbete i
Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.

F Amen.

Biskopen överlämnar fullmakten till kyrkoherden, som därefter knäböjer.

Biskopen och assistenterna lägger händerna på hans/hennes huvud.

L Må Gud, den treenige, Fadern och Sonen och den heliga Anden, väl-
signa och helga dig till att tjäna Kristi kyrka i denna församling.

Den installerade reser sig.

L Kära kristna. NN har insatts som kyrkoherde i denna församling. Ta
emot honom/henne i kärlek, stöd honom/henne i hans/hennes tjänst
och bär fram honom/henne inför Gud i era böner.

19.Sändning till tjänst

L Jesus säger: ”Var en herde för mina får” (Joh. 21:16). Gå i frid och tjäna
Herren med glädje.

Biskopen, assistenterna och den installerade går tillbaka till sina platser.

20.Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

21.Kyrkans förbön
Om bönens innehåll och genomförande, se Gudstjänstboken s. 11 och t.ex. s. 37.

Till bönen fogas följande förbön:

Allsmäktige Gud. Inneslut i din vård din tjänare NN, som i dag har installe-
rats i sitt ämbete. Hjälp honom/henne att rent förkunna ditt ord och att
förvalta de heliga sakramenten enligt din vilja. Ge honom/henne vishet och
tålamod att leda församlingen. Hjälp församlingens medlemmar att möta ho-
nom/henne med öppenhet och kärlek. Välsigna hans/hennes anhöriga. Upp-
fyll honom/henne med din frid och ge honom/henne en ödmjuk frimodig-
het. Hjälp honom/henne att lita på att du alltid är med honom/henne. Låt
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honom/henne få vara ett stöd för medarbetarna och alla dem som bär ansvar
i församlingen. Ge honom/henne ny kraft i stunder av trötthet. Led oss alla
så att vi en gång når fram till ditt himmelska rike.

IV Nattvarden

22.Tillredelsepsalm (Offertorium)
Se Gudstjänstboken s. 38, 65, 91 eller 112.

23.Nattvardsbön (den eukaristiska bönen)
För prefationsdialogen, Sanctus samt bönen och instiftelsorden, se Gudstjänst-
boken s. 38, 65, 91 eller 112.

Prefationens avslutning
Melodi, se Gudstjänstboken s. 354, 364, 373 eller 383.

Honom har du upphöjt på din högra sida över alla himlar.
Genom honom har du utgjutit din heliga Ande,
för att alla folk och tungomål skall förkunna dina väldiga gärningar.
Därför vill vi med änglarna och alla heliga prisa ditt namn
och tillbedjande sjunga:

24.Herrens bön
För moment 24–27, se moment 21–24 enligt ifrågavarande serie i Gudstjänstboken.

– – –
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28.Tacksägelsebön

L Låt oss be.

Himmelske Fader, vi tackar dig för nattvardens gåva,
som stärker vår tro på dig.
Vi tackar dig för din heliga Ande,
som leder oss in i olika uppdrag
i din kyrka och i din värld.
Tack för att du sänder ut arbetare till din skörd.
Låt försoningens budskap förkunnas i hela världen
och ge oss nåden att en gång med glädje få gå in i ditt rike.
Detta ber vi om för din Sons Jesu Kristi skull.

F  Amen.

V Avslutning

*29.Benedicamus (Lovprisning)
Lovprisningen kan också vara en lovpsalm, t.ex. 281, 286, 287 eller 292.
Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent)
och under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.

30. Hälsning
Den nya kyrkoherden kan framföra en kort hälsning.

*31.Välsignelse och sändning
Välsignelse och sändning, se Gudstjänstboken s. 49, 78, 100 eller 120.

*32. Avslutande musik
Psalm, körsång eller instrumentalmusik.
Under musiken går de medverkande ut i procession i samma ordning som vid
ingångsprocessionen. Församlingen kan ansluta sig till processionen.



321KAPLANSINSTALLATION

14
Kaplansinstallation
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Installation av kaplan förrättas av stiftets biskop eller av en av biskopen förordnad
präst (KO 18:1). Detta formulär kan användas i tillämpliga delar vid installation
av ordinarie lektor.

Installator kallar assistenter. Installanden är iklädd alba, stola och mässhake. I
den inledande  processionen går korsbäraren (och ljusbärarna) först och liturgen
sist. Om installanden predikar håller installator sitt tal i anslutning till inlednings-
orden. Installandens hälsning (moment 30) faller då bort.

I Inledning

*1.Ingångspsalm
Psalm 106 eller någon av söndagens ingångspsalmer. Psalmen kan ersättas av
psaltarpsalm, körsång eller instrumentalmusik.

Procession under musiken.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

Välsignelse
L I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.
F Amen.

Växelhälsning
L (biskopen) Herrens frid vare med er.
F Hans frid vare med dig.

eller

L Herren vare med er.
F Herren välsigne dig.
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3. Inledningsord och presentation av
installanden

Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L Kära vänner. Den kristna församlingen är Guds folk och Kristi kropp.
Som lemmar i en och samma kropp behöver vi varandra, och vi finns
till för varandra. Den heliga Anden har gett oss olika gåvor för att vi
med dem skall tjäna Gud och våra medmänniskor.

Presentation av installanden

L I dag får församlingen ta emot en ny kaplan. Han/hon har i sin präst-
vigning fått uppdraget att tjäna som herde och själasörjare, att förkunna
ordet och att förvalta de heliga sakramenten. NN har nu fått denna
församlings kallelse, och domkapitlet har utfärdat följande fullmakt.

Notarien läser upp installandens fullmakt och ger den till installator.

4. Beredelse

Beredelseord
Beredelseorden kan formuleras fritt.

På denna högtidsdag har vi samlats inför Guds ansikte. Gud är helig och god.
Han har lovat att förbarma sig över oss syndare. Låt oss därför [tillsammans]
bekänna vår synd och skuld:

Syndabekännelsen
Se Gudstjänstboken, s. 18, 52, 82 eller 102.

Alternativa syndabekännelser, se Gudstjänstboken s. 287.

Gud, vår Fader.
I dopet blev vi dina barn.
Du förde oss från mörker till ljus
och tog oss in i ditt rike.
Men vi har syndat i tankar, ord och gärningar.
Vi har vandrat vår egen väg och vi har brutit mot din vilja.
Gud, förbarma dig över oss för din Sons Jesu Kristi skull.
Rena oss och förlåt oss alla våra synder.
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Avlösning
Alternativa avlösningar, se Gudstjänstboken s. 293.

Så säger Herren:
Var inte rädd, jag har friköpt dig,
jag har gett dig ditt namn, du är min.
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.

F Amen.

Tacksägelsebön
Tacksägelsebönen kan läsas gemensamt.

Alternativa tacksägelseböner, se Gudstjänstboken s. 296.

Gud vår Fader, vi tackar dig
för att din Son, Jesus Kristus, har öppnat vägen till dig.
Hjälp oss att leva i din förlåtelse.
Stärk vår tro, öka vårt hopp
och förnya vår kärlek.

F Amen.

5. Psaltarpsalm
Man kan också välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller
apostladagens psaltarpsalm (Ps. 145:3–7).
Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Den kan omges av en
antifon. Om en psaltarpsalm har använts som ingångspsalm
utelämnas detta moment. Psalmtoner, se Gudstjänstboken
s.  441.
Psaltarpsalmen avslutas med Gloria Patri, som utelämnas
under fastetiden från och med femte söndagen i fastan.

Antifon
Herrens lov vill jag sjunga,
allt som lever skall prisa hans heliga namn
nu och för evigt.

Ps. 145:21

eller
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Jag vill förkunna Herrens kärlek,
prisa Herren för allt han gjort för oss.

Jes. 63:7

Psalm
Herre, allt du har skapat skall tacka dig, *
dina trogna skall lovsjunga dig.

De skall tala om ditt rikes ära *
och förkunna din väldiga kraft,

så att alla lär känna din makt, *
ditt rikes ära och härlighet.

Ditt rike står i alla tider, *
ditt välde från släkte till släkte.

Ps. 145:10–13

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

Antifonen upprepas.

6. Kyrie (Herre, förbarma dig)
Alternativ A och B
Se Gudstjänstboken s. 19, 53, 83 eller 103.

*7.Gloria och Laudamus
(Lovsång till den heliga Treenigheten)
Gloria och Laudamus utelämnas under adventstiden (från och med måndagen
efter första söndagen i advent) och under fastetiden (från och med askonsdagen).
I stället för Laudamus (eller psb 144) kan i mässa 1 och 4 en av följande treenighets-
psalmer sjungas: 90:4, 145, 147, 153, 286, 298:4, 437:4, 566:7 eller 568:9.
Texter och melodier till Laudamus, se Gudstjänstboken s. 28, 56, 86 eller 106.

För övrigt, se Gudstjänstboken s. 27, 56, 85 eller 105.
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8. Dagens bön
Bönen kan också väljas enligt kyrkoåret, se Evangelieboken.
Uppmaningen till bön kan följas av en kort tyst bön. Melodi till dagens bön, se
Gudstjänstboken s. 448.

L Låt oss be.

Allsmäktige Gud.
Du ger alltjämt din kyrka herdar
som föder den med ditt ord
och tjänar den med de nådegåvor du har gett dem.
Hjälp dem att utföra sin tjänst med trofasthet.
Ge din församling nåden att tro evangelium och förankras i ditt ord.
Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.

F  Amen.

II Ordet

9. Första läsningen
Första läsningen enligt kyrkoåret, se Evangelieboken. Texten kan också väljas fritt.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 33, 59, 87 eller 108.

10.Svar
Psaltarpsalm, psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla meditation.

11.Andra läsningen
Andra läsningen enligt kyrkoåret, se Evangelieboken. Texten kan också väljas fritt.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 33, 59, 87 eller 108.

12.Dagens psalm (Graduale)
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*13.Evangelium
Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent) och
under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.

För övrigt, se Gudstjänstboken s. 34, 60, 87 eller 108.

14.Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

15.Predikan

III Installationen
Medan liturgen och övriga deltagare i förrättningen går fram till altaret kan man
sjunga en psalm eller framföra annan musik. Assistenterna ställer sig på var sin si-
da om liturgen, installanden framför altarrunden.

*16.Credo (Trosbekännelse)
Trosbekännelsen läses gemensamt.

L Bekänn nu din tro tillsammans med församlingen.

F Vi tror på en enda Gud,
den allsmäktige Fadern,
skaparen av himmel och jord,
av allt synligt och osynligt.

Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds ende Son,
född av Fadern före all tid,
Gud av Gud,
ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad,
av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allt har blivit till,
som för oss människor
och vår frälsning
steg ner från himlarna,
blev människa av kött och blod
genom den heliga Anden och jungfrun Maria,



328 VIGNINGAR, INSTALLATIONER OCH VÄLSIGNELSEAKTER

korsfästes för vår skull under Pontius Pilatus,
led döden och begravdes,
uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna,
steg upp till himlarna,
sitter på Faderns högra sida
och skall återvända i härlighet
för att döma levande och döda,
och vars välde aldrig skall ta slut.

Vi tror på den heliga Anden,
Herren och livgivaren,
som utgår av Fadern och Sonen,
som tillbeds och äras med Fadern och Sonen
och som har talat genom profeterna.
Vi tror på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka.
Vi bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse,
vi förväntar de dödas uppståndelse
och den kommande världens liv.

17.Löftena
Assistenterna läser bibeltexter.

L Vill du med Guds hjälp stå fast i kyrkans tro, som vi nu har bekänt, och
styrka församlingen i denna tro?

Svar: Ja.

– Joh. 15:5

L Du har tagit emot kallelsen att vara kaplan i X församling. Vill du för-
valta detta ämbete rätt och troget i enlighet med Guds ord och
vår kyrkas bekännelse?

Svar: Ja.

– Apg. 20:28, 32

L Vill du förvalta ditt uppdrag rätt och troget i enlighet med Guds ord
och vår kyrkas ordning?

Svar:  Ja.

– Hebr. 10:23–24
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L Vill du även leva så, att du blir ett föredöme för församlingen?

Svar: Ja.

L Må Gud, den allsmäktige, hjälpa dig att hålla vad du har lovat.

18.Installationen

L X församling har kallat dig till kaplan. Med den fullmakt som Kristi
kyrka enligt Guds vilja har gett mig insätter jag dig i detta ämbete i
Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.

F Amen.

Installator överlämnar fullmakten till kaplanen, som därefter knäböjer.

Liturgen och assistenterna lägger händerna på hans/hennes huvud.

L Må Gud, den treenige, Fadern och c Sonen och den heliga Anden,
välsigna och helga dig till att tjäna Kristi kyrka i denna församling.

Den installerade reser sig.

L Kära kristna. NN har installerats som kaplan i denna församling. Ta
emot honom/henne i kärlek, stöd honom/henne i hans/hennes tjänst
och bär fram honom/henne inför Gud i era böner.

19.Sändning till tjänst

L Jesus säger: ”För mina får på bete” (Joh. 21:17). Gå i frid och tjäna
Herren med glädje.

Liturgen, assistenterna och den installerade går tillbaka till sina platser.

20.Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.
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21.Kyrkans förbön
Om bönens innehåll och genomförande, se Gudstjänstboken s. 11 och t.ex. s. 37.
Till bönen fogas följande förbön.

Vid kaplansinstallation:

Vi ber om din heliga Andes ledning för din tjänare NN, som i dag har insatts
som kaplan i vår församling. Hjälp honom/henne att rent förkunna ditt ord
och att förvalta de heliga sakramenten enligt din instiftelse. Ge honom/henne
vishet och tålamod i hans/hennes uppdrag och kärlek till de människor han/
hon möter. Hjälp honom/henne att stöda församlingens anställda och frivilliga
medarbetare. Hjälp församlingens medlemmar att möta honom/henne med
öppenhet och kärlek. Ge honom/henne ny kraft i stunder av trötthet. Välsigna
också hans/hennes anhöriga. Uppfyll honom/henne med din frid och var
med honom/henne alla dagar.

Vid lektorsinstallation:

Vi ber om din heliga Andes ledning för din tjänare NN, som i dag har insatts
som lektor i vår församling. Ge henne den förmåga och uthållighet som hon
behöver i uppdraget att vara fostrare och själavårdare. Hjälp henne att rätt
kunna möta människorna i deras olika livssituationer och att så betjäna dem
med ditt ord, att de fylls av kraft och tillförsikt. Hjälp församlingens medlemmar
att möta henne med öppenhet och kärlek. Ge henne ny kraft i stunder av
trötthet. Välsigna också hennes anhöriga. Uppfyll henne med din frid och
var med henne alla dagar.

IV Nattvarden

22.Tillredelsepsalm (Offertorium)
Se Gudstjänstboken s. 38, 65, 91 eller 112.

23.Nattvardsbön (den eukaristiska bönen)
För prefationsdialogen, Sanctus samt bönen och instiftelsorden, se Gudstjänst-
boken s. 38, 65, 91 eller 112.
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Prefationens avslutning
Melodi, se Gudstjänstboken s. 354, 364, 373 eller 383.

Honom har du upphöjt på din högra sida över alla himlar.
Genom honom har du utgjutit din heliga Ande,
för att alla folk och tungomål skall förkunna dina väldiga gärningar.
Därför vill vi med änglarna och alla heliga prisa ditt namn
och tillbedjande sjunga:

24.Herrens bön
För moment 24–27, se moment 21–24 enligt ifrågavarande serie i Gudstjänstboken.

– – –

28.Tacksägelsebön
L Låt oss be.

Himmelske Fader, vi tackar dig för nattvardens gåva,
som stärker vår tro på dig.
Vi tackar dig för din heliga Ande,
som leder oss in i olika uppdrag
i din kyrka och i din värld.
Tack för att du sänder ut arbetare till din skörd.
Låt försoningens budskap förkunnas i hela världen
och ge oss nåden att en gång med glädje få gå in i ditt rike.
Detta ber vi om för din Sons Jesu Kristi skull.

F Amen.

V Avslutning

*29.Benedicamus (Lovprisning)
Lovprisningen kan också vara en lovpsalm, t.ex. 281, 286, 287 eller 292.
Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent)
och under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.
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30. Hälsning
 Den nya kaplanen kan framföra en kort hälsning.

*31.Välsignelse och sändning
Välsignelse och sändning, se Gudstjänstboken s. 49, 78, 100 eller 120.

*32. Avslutande musik
Psalm, körsång eller instrumentalmusik.
Under musiken går de medverkande ut i procession i samma ordning som vid
ingångsprocessionen. Församlingen kan ansluta sig till processionen.
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15
Välsignelse till tjänst eller
uppdrag i församlingen
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Församlingsarbetare eller tjänsteinnehavare som inte installeras i kyrkans äm-
bete välsignas till tjänst av församlingens kyrkoherde. Välsignelse förrättas inte
av dem som direkt efter präst-, lektors-  eller diakonvigning inträder i församlings-
tjänst. Även församlingens frivilligarbetare och förtroendevalda kan välsignas
till sina uppgifter. Detta formulär kan då användas i tillämpliga delar.

Vid välsignelse av församlingspastor, lektor, kantor, diakon/diakonissa och
ungdomsarbetsledare kan moment 17 i formuläret för installation av kaplan an-
vändas i tillämpliga delar.

Liturgen kallar assistenter. De som skall välsignas kan vara klädda i alba (och
stola). I den inledande processionen går korsbäraren (och ljusbärarna) först och
liturgen sist.

I Inledning

*1.Ingångspsalm
Psalm 106 eller någon av söndagens ingångspsalmer. Psalmen kan ersättas av
psaltarpsalm, körsång eller instrumentalmusik.

Procession under musiken.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Se Gudstjänstboken s. 17, 51, 81 eller 101 enligt den serie som används.

3. Inledningsord och presentation av dem som
välsignas

Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L Kära vänner. Den kristna församlingen är Guds folk och Kristi kropp.
Den är ett tempel som är byggt av levande stenar och har Kristus Jesus
själv som hörnsten. Genom dopet blev vi kallade att vara Guds tjä-
nare. Vi fick uppdraget att föra ut evangeliet till alla folk och att för-
kunna Guds väldiga gärningar.

Som lemmar i en och samma kropp behöver vi varandra, och vi finns
till för varandra. Den heliga Anden har gett oss olika gåvor för att vi
med dem skall tjäna Gud och våra medmänniskor.
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Presentation av dem som välsignas
Vid välsignelse av tjänsteinnehavare:

L I dag får vi ta emot en ny  – – –  i vår församling. Han/hon har fått
följande tjänst:

Fullmakten eller anställningsbeslutet läses upp.

Vid välsignelse av frivilligarbetare:

L NN, NN och  – – –  har tagit emot uppdraget att vara frivilliga medarbe-
tare i vår församling. I dag ber vi om Guds välsignelse för deras  uppdrag.

Vid välsignelse av förtroendevalda:

L De förtroendevalda har anförtrotts uppdraget att bära ett särskilt an-
svar för församlingens verksamhet och förvaltning. I dag tar vi emot
dem som fått ett sådant förtroendeuppdrag i vår församling. Vi ber
att Gud skall välsigna dem för detta uppdrag.

4. Beredelse

Beredelseord
Beredelseorden kan formuleras fritt.

På denna högtidsdag är vi samlade inför Guds ansikte. Gud är helig och god.
Han har lovat att förbarma sig över oss syndare. Låt oss därför [tillsammans]
bekänna vår synd och skuld:

Syndabekännelsen
Se Gudstjänstboken, s. 18, 52, 82 eller 102.

Alternativa syndabekännelser, se Gudstjänstboken s. 287.

Gud, vår Fader.
I dopet blev vi dina barn.
Du förde oss från mörker till ljus
och tog oss in i ditt rike.
Men vi har syndat i tankar, ord och gärningar.
Vi har vandrat vår egen väg och vi har brutit mot din vilja.
Gud, förbarma dig över oss för din Sons Jesu Kristi skull.
Rena oss och förlåt oss alla våra synder.
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Avlösning
Alternativa avlösningar, se Gudstjänstboken s. 293.

Så säger Herren:
Var inte rädd, jag har friköpt dig,
jag har gett dig ditt namn, du är min.
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.

F Amen.

Tacksägelsebön
Tacksägelsebönen kan läsas gemensamt.

Alternativa tacksägelseböner, se Gudstjänstboken s. 296.

Gud vår Fader, vi tackar dig
för att din Son, Jesus Kristus, har öppnat vägen till dig.
Hjälp oss att leva i din förlåtelse.
Stärk vår tro, öka vårt hopp
och förnya vår kärlek.

F Amen.

5. Psaltarpsalm (Introitus)
Man kan också välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller
apostladagens psaltarpsalm (Ps. 145:3–7).
Om en psaltarpsalm använts som ingångspsalm utelämnas
detta moment. Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Den
kan omges av en antifon. Psalmtoner, se Gudstjänstboken
 s. 441.
Psaltarpsalmen avslutas med Gloria Patri, som utelämnas
under fastetiden från och med femte söndagen i fastan.

Antifon
Min mun skall besjunga ditt ord,
ty alla dina bud är rättfärdiga.

Ps. 119:172
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Psalm
Visa kärlek mot din tjänare *
och lär mig dina stadgar.

Jag är din tjänare, ge mig förstånd, *
så att jag lär känna dina lagbud.

Vänd dig till mig och visa mig nåd, *
som du gör med dem som älskar ditt namn.

Led mina steg, som du har lovat, *
låt ingen ondska få makt över mig.

Låt ditt ansikte lysa över din tjänare *
och lär mig dina stadgar.

Ditt löftesord är fritt från slagg *
och din tjänare älskar det.

Ps. 119:124–125, 132–133, 135, 140

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

Antifonen upprepas.

6. Kyrie (Herre, förbarma dig)
Alternativ A och B
Se Gudstjänstboken s. 19, 53, 83 eller 103.

*7.Gloria och Laudamus
(Lovsång till den heliga Treenigheten)
Gloria och Laudamus utelämnas under adventstiden (från och med måndagen
efter första söndagen i advent) och under fastetiden (från och med askonsdagen).
I stället för Laudamus (eller psb 144) kan i mässa 1 och 4 en av följande treenighets-
psalmer sjungas: 90:4, 145, 147, 153, 286, 298:4, 437:4, 566:7 eller 568:9.
Texter och melodier till Laudamus, se Gudstjänstboken s. 28, 56, 86 eller 106.

För övrigt, se Gudstjänstboken s. 27, 56, 85 eller 105.
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8. Dagens bön
Bönen kan också väljas enligt kyrkoåret, se Evangelieboken.
Uppmaningen till bön kan följas av en kort tyst bön. Melodi till dagens bön, se
Gudstjänstboken s. 448.

L Låt oss be.

1.
Himmelske Fader.
Vi tackar dig för att du hör ditt folks böner
och sänder ut arbetare till din skörd.
Ge dina tjänare uthållighet och kraft,
så att de med tacksamma hjärtan kan tjäna dig och sina medmänniskor.
Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.

2.
Allsmäktige Gud.
I alla tider har du kallat människor
som tjänar din kyrka med de nådegåvor du har gett dem.
Bevara dina tjänare i tron och kärleken
och låt deras gärning bära rik frukt.
Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.

F Amen.

II Ordet

9. Första läsningen
Första läsningen enligt kyrkoåret, se Evangelieboken. Texten kan också väljas fritt.

För övrigt, se Gudstjänstboken s. 33, 59, 87 eller 108.

10.Svar
Psaltarpsalm, psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla meditation.

11.Andra läsningen
Andra läsningen enligt kyrkoåret, se Evangelieboken. Texten kan också väljas fritt.

För övrigt, se Gudstjänstboken s. 33, 59, 87 eller 108.
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12.Dagens psalm (Graduale)

*13. Evangelium
Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent) och
under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.

För övrigt, se Gudstjänstboken s. 34, 60, 87 eller 108.

14.Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

15.Predikan

-

III Välsignelsen
Medan liturgen och övriga deltagare i förrättningen går fram till altaret kan
man sjunga en psalm eller framföra annan musik. Assistenterna ställer sig på
var sin sida om liturgen, de som välsignas framför altarrunden.

*16. Credo (Trosbekännelse)
Trosbekännelsen läses gemensamt.

L Bekänn nu er tro tillsammans med församlingen.

F Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,

och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,
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och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

17.Uppmaning
L Må Gud ge er sin nåd, så att ni står fasta i den tro som ni nu har bekänt

och tjänar församlingen rätt och troget.

18.Välsignelse till tjänst
Alternativ A

Alternativ A används vid välsignelse av församlingens heltidsanställda medarbe-
tare. Före välsignelsen kan assistenterna läsa bibeltexter. De som skall välsignas
knäböjer. Liturgen och assistenterna lägger händerna på vars och ens huvud.

L Må Gud, den treenige, Fadern och Sonen och den heliga Anden, väl-
signa och helga dig till att tjäna Kristi kyrka i denna församling.

De som har välsignats reser sig.

L Kära kristna. Dessa våra bröder och systrar har nu välsignats till sin
tjänst. Stöd dem i deras uppdrag och bär fram dem inför Gud i era  bö-
ner.

Alternativ B

Alternativ B används vid välsignelse av frivilliga medarbetare och förtroende-
valda. De som skall välsignas knäböjer.

L Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes delak-
tighet vare med er nu och alltid.

De som har välsignats reser sig.



341VÄLSIGNELSE TILL TJÄNST ELLER UPPDRAG I FÖRSAMLINGEN

19.Sändning till tjänst
L Jesus säger: ”Om någon vill tjäna mig skall han följa mig” (Joh. 12:26).

Gå i frid och tjäna Herren med glädje.

Liturgen, assistenterna och de som har välsignats går tillbaka till sina platser.

20.Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

21.Kyrkans förbön
Om bönens innehåll och genomförande, se Gudstjänstboken s. 11 och t.ex. s. 37.
Till bönen fogas någon av följande förböner.

Vid välsignelse av kantor:

Vi ber för din tjänare NN, som i dag har välsignats för sin tjänst som kantor i
vår församling. Hjälp honom/henne att handha sin uppgift med skicklighet
och uthållighet. Låt honom/henne i ord och toner förkunna din nåd och
kalla människor till glädje och lovsång. Hjälp församlingens medlemmar att
bemöta honom/henne med öppenhet och kärlek. Ge honom/henne ny kraft
i stunder av trötthet. Välsigna också hans/hennes anhöriga. Uppfyll honom/
henne med din frid och var med honom/henne alla dagar.

Vid välsignelse av diakon/diakonissa:

Vi ber för din tjänare NN som i dag har välsignats som diakon/diakonissa i
vår församling. Hjälp honom/henne att i ord och handling vittna om dig. Låt
hans/hennes gärning bli en gudstjänst i vardagen. Ge honom/henne skick-
lighet och uthållighet i de uppgifter du anvisar. Gör honom/henne till en
förmedlare av din frid och kärlek. Hjälp honom/henne att tjäna männi-
skorna i deras svårigheter och ge honom/henne ny kraft i stunder av trötthet.
Hjälp församlingsmedlemmarna att möta honom/henne med öppenhet och
kärlek. Välsigna också hans/hennes anhöriga. Uppfyll honom/henne med
din frid och var med honom/henne alla dagar.

Vid välsignelse av ungdomsarbetsledare:

Vi tackar dig för alla unga i vår församling och för att du har kallat NN att
tjäna dem. Ge honom/henne vishet, kraft och skicklighet att verka bland
församlingens barn och ungdom, så att de lär känna den trygghet och det
framtidshopp som endast du kan ge. Styrk honom/henne då motgången möter.
Ge honom/henne ny kraft i stunder av trötthet. Välsigna hans/hennes när-
maste. Uppfyll honom/henne med din frid och var med honom/henne alla
dagar.
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Vid välsignelse av andra medarbetare i församlingen:

Vi ber dig för din tjänare NN, som har tagit emot tjänsten/uppdraget som
– – –  i vår församling. Uppfyll honom/henne med din heliga Ande och ge
honom/henne den vishet, kraft och skicklighet som han/hon behöver i denna
tjänst / detta uppdrag. Hjälp honom/henne att alltid hålla sig till ditt ord, att
arbeta med glädje och att sätta sitt hopp till dig. Ge honom/henne ny kraft i
stunder av trötthet. Välsigna också hans/hennes anhöriga.

Vid välsignelse av förtroendevalda:

Allsmäktige, trofaste Gud. Du församlar din kyrka genom ditt ord och din
Ande. Gör oss till en gemenskap som präglas av tro, hopp och kärlek. Väl-
signa vår församlings förtroendevalda. Led dem med din heliga Ande när de
bär ansvar i vår församling. Ge dem vishet så att de rätt kan handha vår
församlings gemensamma ärenden. Ge dem ny kraft i stunder av trötthet.
Led oss alla att fråga efter din vilja i våra beslut. Låt vårt arbete gagna vår
kyrka och ära ditt namn.

Vid välsignelse av hjälpledare i ungdomsarbetet:

Tack för att ingen är för ung för att vara ditt sändebud. Vi ber för dem som har
kallats att bära ansvar i vår församlings konfirmandarbete/ungdomsarbete.
Ge dem vishet och kraft så att de med glädje och frimodighet kan vara till
stöd för sina vänner. Hjälp dem så att de i sina uppdrag får växa till i tro och
kärlek.

Vid gemensam välsignelse av anställda och frivilliga medarbetare:

Allsmäktige Gud. Vi tackar dig för att vi får tjäna dig och din församling med
de gåvor som du har gett oss. Vi ber dig: Välsigna dina tjänare som du har
kallat till tjänst i din församling. Ge dem din heliga Ande och hjälp dem att
tjäna så, att församlingen blir uppbyggd och ditt namn blir ärat. Hjälp dem
att alltid hålla sig till ditt ord, att arbeta med glädje och att sätta sitt hopp till
dig. Ge dem ny kraft i stunder av trötthet. Välsigna också deras anhöriga.

IV Nattvarden

22.Tillredelsepsalm (Offertorium)
Se Gudstjänstboken s. 38, 65, 91 eller 112.
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23.Nattvardsbön (den eukaristiska bönen)
För prefationsdialogen, Sanctus samt bönen och instiftelsorden, se Gudstjänst-
boken s. 38, 65, 91 eller 112.

Prefationens avslutning
Melodi, se Gudstjänstboken s. 354, 364, 373 eller 383.

Honom har du upphöjt på din högra sida över alla himlar.
Genom honom har du utgjutit din heliga Ande,
för att alla folk och tungomål skall förkunna dina väldiga gärningar.
Därför vill vi med änglarna och alla heliga prisa ditt namn
och tillbedjande sjunga:

24.Herrens bön
För moment 24–27, se moment 21–24 enligt ifrågavarande serie i Gudstjänstboken.

– – –

28.Tacksägelsebön

L Låt oss be.

Himmelske Fader, vi tackar dig för nattvardens gåva,
som stärker vår tro på dig.
Vi tackar dig för din heliga Ande,
som leder oss in i olika uppdrag
i din kyrka och i din värld.
Tack för att du sänder ut arbetare till din skörd.
Låt försoningens budskap förkunnas i hela världen,
och ge  oss nåden att en gång med glädje få gå in i ditt rike.
Detta ber vi om för din Sons Jesu Kristi skull.

F Amen.
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V Avslutning
*29.Benedicamus (Lovprisning)

Lovprisningen kan också vara en lovpsalm, t.ex. 281, 286, 287 eller 292.
Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent)
och under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.

*30.Välsignelse och sändning
Välsignelse och sändning, se Gudstjänstboken s. 49, 78, 100 eller 120.

*31. Avslutande musik
Psalm, körsång eller instrumentalmusik.
Under musiken går de medverkande ut i procession i samma ordning som vid
ingångsprocessionen. Församlingen kan ansluta sig till processionen.
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16
Välsignelse

till missionsuppdrag
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Biskopen eller av biskopen förordnad präst välsignar till missionsuppdrag (KO 18:1).

Om välsignelsen inte sker i samband med en högmässa används formuläret i tillämp-
liga delar.

Den som förrättar välsignelsen kallar minst fyra assistenter. De som skall välsignas kan
vara klädda i alba (och stola). I den inledande  processionen går korsbäraren (och ljus-
bärarna) först och biskopen sist.

Om man i församlingen ordnar välsignelse före utresa till missionsfältet leds den av
församlingens kyrkoherde eller av en präst som kyrkoherden gett detta uppdrag. For-
muläret används då i tillämpliga delar.

I Inledning

*1.Ingångspsalm
Psalm 106, 437, 439, 442 eller en ingångspsalm enligt kyrkoåret. Psalmen kan
ersättas av psaltarpsalm, körsång eller instrumentalmusik.

Procession under ingångsmusiken.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

Välsignelse
L I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.
F Amen.

Växelhälsning
L (biskopen) Herrens frid vare med er.
F Hans frid vare med dig.

eller

L Herren vare med er.
F Herren välsigne dig.
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Kyrielitania

3. Inledningsord och presentation av dem som
välsignas

Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L Kära kristna. Den kristna församlingen är Guds folk. Genom dopet
blev vi kallade att tjäna Gud och förkunna hans stora gärningar. Gud
kallar oss att föra ut evangeliet i hela världen och särskilt till dem som
ännu inte har blivit delaktiga av Kristi nåd.

Herren Kristus säger till de sina: ”Åt mig har getts all makt i himlen och
på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Fa-
derns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla
alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”
(Matt. 28:18–20)

Presentation av dem som välsignas

L Dessa tjänare har hört denna kallelse och tagit emot den. De vill i ord
och handling tjäna Jesus alltid och överallt i dagens värld. Enligt apos-
tolisk tradition skall de i dag genom handpåläggning och bön sändas
ut till sina uppdrag. Låt oss nu höra vilka uppdrag de har fått.

Namnen på dem som skall välsignas och deras uppdrag läses upp.

4. Beredelse

Beredelseord
Beredelseorden kan formuleras fritt.

På denna högtidsdag är vi samlade inför Guds ansikte. Gud är helig och god.
Han har lovat att förbarma sig över oss syndare. Låt oss därför [tillsammans]
bekänna vår synd och skuld.
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Syndabekännelse
Se Gudstjänstboken, s. 18, 52, 82 eller 102.

Alternativa syndabekännelser, se Gudstjänstboken s. 287.

Gud, vår Far.
I dopet blev vi dina barn.
Du förde oss från mörker till ljus
och tog oss in i ditt rike.
Men vi har syndat i tankar, ord och gärningar.
Vi har vandrat vår egen väg och vi har brutit mot din vilja.
Gud, förbarma dig över oss för din Sons Jesu Kristi skull.
Rena oss och förlåt oss alla våra synder.

Avlösning
Alternativa avlösningar, se Gudstjänstboken s. 293.

Så säger Herren:
Var inte rädd, jag har friköpt dig,
jag har gett dig ditt namn, du är min.
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.

F Amen.

Tacksägelsebön
Tacksägelsebönen kan läsas gemensamt.

Alternativa tacksägelseböner, se Gudstjänstboken s. 296.

Gud vår Fader, vi tackar dig
för att Jesus Kristus har öppnat vägen till dig.
Hjälp oss att leva i din förlåtelse.
Stärk vår tro, öka vårt hopp
och förnya vår kärlek.

F Amen.
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5. Psaltarpsalm
Man kan också välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller apost-
ladagens psaltarpsalm (Ps. 145:3–7).
Om en psaltarpsalm använts som ingångspsalm utelämnas
detta moment. Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Den
kan omges av en antifon. Psalmtoner, se Gudstjänstboken
s. 441.
Psaltarpsalmen avslutas med Gloria Patri, som utelämnas
under fastetiden från och med femte söndagen i fastan.

Antifon
Jag vill tacka dig, Herre, bland folken,
jag vill sjunga ditt lov bland alla folk.

Ps. 57:10

Psalm
Herre, bland gudarna är ingen som du, *
inga gärningar är som dina.

Alla de folk du har skapat
skall komma och tillbe inför dig, Herre, *
och de skall ära ditt namn.

Ty du är stor, du gör under, *
du ensam är Gud.

Jag vill tacka dig, Herre, min Gud,
av allt mitt hjärta *
och alltid ära ditt namn.

Ps. 86:8–10, 12

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

Antifonen upprepas.

6. Kyrie (Herre, förbarma dig)
Alternativ A och B
Se Gudstjänstboken s. 19, 53, 83 eller 103.
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*7.Gloria och Laudamus
(Lovsång till den heliga Treenigheten)
Gloria och Laudamus utelämnas under adventstiden (från och med måndagen
efter första söndagen i advent) och under fastetiden (från och med askonsdagen).
I stället för Laudamus (eller psb 144) kan i mässa 1 och 4 en av följande treenighets-
psalmer sjungas: 90:4, 145, 147, 153, 286, 298:4, 437:4, 566:7 eller  568:9.
Texter och melodier till Laudamus, se Gudstjänstboken s. 28, 56, 86 eller 106.

För övrigt, se Gudstjänstboken s. 27, 56, 85 eller 105.

8. Dagens bön
Bönen kan också väljas enligt kyrkoåret, se Evangelieboken.
Uppmaningen till bön kan följas av en kort tyst bön. Melodi till dagens bön, se
Gudstjänstboken s. 448.

L Låt oss be.

1.
Allsmäktige Gud.
Du sände din Son
för att frälsa oss från syndens och dödens makt
och för att göra ditt heliga namn känt i världen.
Tack för att du har anförtrott din kyrka uppdraget
att förkunna evangeliet för alla folk.
Stöd och led din församling
att tjäna dig i ord och handling.
Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.

 2.
Uppståndne Jesus Kristus.
Du är kyrkans Herre och världens Frälsare.
Du sänder ut din kallelse till jordens yttersta gräns
för att alla folk skall vända sig till dig och bli räddade.
Låt hela världen få uppleva din frälsande kraft.
Utgjut din Ande över din kyrka,
så att hon utan att förtröttas
förkunnar ditt evangelium
och vittnar om dig med sitt liv och sina gärningar.
Dig vare ära och makt, med Fadern och den heliga Anden,
nu och i all evighet.

F Amen.
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II Ordet

9. Första läsningen
Jes. 40:26–31, Jes. 55:6–13, Jes. 60:1–9, Jer. 1:4–8 eller söndagens första läsning.

För övrigt, se Gudstjänstboken s. 33, 59, 87 eller 108.

10.Svar
Psaltarpsalm, psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla meditation.

11.Andra läsningen
Apg. 13:1–3, Rom. 10:11–17, Rom. 13:8–10, 1 Kor. 12:4–11, 2 Kor. 6:3–10,
1 Joh. 5:1–5 eller söndagens andra läsning.

För övrigt, se Gudstjänstboken s. 33, 59, 87 eller  108.

12.Dagens psalm (Graduale)

*13. Evangelium
Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent) och
under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 34, 60, 87 eller 108.

14. Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

15.Predikan

III Välsignelsen
Medan biskopen och övriga deltagare i förrättningen går fram till altaret kan man
sjunga en psalm t.ex. 167, 436, 438, 440, 441, 443, 446, 459 eller framföra annan
musik. Assistenterna ställer sig på var sin sida om biskopen, de som välsignas
framför altarrunden.
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*16.Credo (Trosbekännelse)
Trosbekännelsen läses gemensamt.

L Bekänn nu er tro tillsammans med församlingen.

F Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,

och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,

och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

17.Löften eller uppmaning
Vid missionärsvälsignelse används alternativ A och vid välsignelse inför utresa
alternativ B.

Alternativ A

L Vill ni med Guds hjälp stå fasta i kyrkans tro, som ni nu har bekänt,
och vittna om den i ord och handling?

Svar: Ja.

L Vill ni i Guds, den treeniges, namn gå ut i missionens tjänst och förval-
ta ert uppdrag rätt och troget till Guds ära och Kristi kyrkas uppbyg-
gelse?



353VÄLSIGNELSE TILL MISSIONSUPPDRAG

Svar: Ja.

L Vill ni även leva så, att ni blir ett föredöme för församlingen?

Svar: Ja.

L Må Gud, den allsmäktige, hjälpa er att hålla vad ni har lovat.

Alternativ B

L Må Gud ge er sin nåd, så att ni står fasta i den tro som ni nu har bekänt
och tjänar Kristi kyrka rätt och troget.

18.Välsignelsen
De som välsignas knäböjer. Biskopen och assistenterna lägger händerna på vars
och ens huvud.

L Må Gud, den treenige, Fadern och Sonen och den heliga Anden, väl-
signa och bevara dig [och helga dig till att alltid och överallt tjäna
Kristi kyrka].

De som välsignats reser sig.

L Kära kristna. Dessa våra vänner har nu välsignats för sitt missionsupp-
drag /  inför sin utresa. Stöd dem i deras uppdrag och bär fram dem
inför Gud  i era böner.

19.Sändning till tjänst
L Jesus säger: ”Jag är med er alla dagar till tidens slut” (Matt. 28:20). Gå i

frid och tjäna Herren med glädje.

Den som förrättar välsignelsen, assistenterna och de som välsignats går tillbaka
till sina platser.

20.Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.
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21.Kyrkans förbön
Om bönens innehåll och genomförande, se Gudstjänstboken s. 11 och t.ex. s. 37.
Till bönen fogas följande förbön:

Tillsammans med dem som nu har välsignats för  – – –  ber vi: Led dem med
din heliga Ande. Välsigna deras tjänst, så att ditt namn blir ärat, din kyrka
blir uppbyggd och många människor får erfara din nåd. Lär dem att lyssna till
din röst och att följa din vilja. Hjälp dem att vara Kristi trogna sändebud.
Uppfyll dem med kärlek till alla människor och hjälp dem att alltid ställa sig
på de svagas sida. Ge dem ödmjukhet, vishet och tålamod. Ge dem ny kraft i
stunder av trötthet. Välsigna också deras anhöriga. Hjälp dem att lita på ditt
löfte att du är med dem alla dagar.

IV Nattvarden

22.Tillredelsepsalm (Offertorium)
Se Gudstjänstboken s. 38, 65, 91 eller 112.

23.Nattvardsbön (den eukaristiska bönen)
För prefationsdialogen, Sanctus samt bönen och instiftelsorden, se Gudstjänst-
boken s. 38, 65, 91 eller 112.

Prefationens avslutning
Melodi, se Gudstjänstboken s. 354, 364, 373 eller 383.

Honom har du upphöjt på din högra sida över alla himlar.
Genom honom har du utgjutit din heliga Ande,
för att alla folk och tungomål skall förkunna dina väldiga gärningar.
Därför vill vi med änglarna och alla heliga prisa ditt namn
och tillbedjande sjunga:

24.Herrens bön
För moment 24–27, se moment 21–24 enligt ifrågavarande serie i Gudstjänstboken.

– – –
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28.Tacksägelsebön
L Låt oss be.

Himmelske Fader, vi tackar dig för nattvardens gåva,
som stärker vår tro på dig.
Vi tackar dig för din heliga Ande,
som leder oss in i olika uppdrag
i din kyrka och i din värld.
Tack för att du sänder ut arbetare till din skörd.
Låt försoningens budskap förkunnas i hela världen,
och ge  oss nåden att en gång med glädje få gå in i ditt rike.
Detta ber vi om för din Sons Jesu Kristi skull.

F Amen.

V Avslutning

*29.Benedicamus (Lovprisning)
Lovprisningen kan också vara en lovpsalm, t.ex. 281, 286, 287 eller 292.
Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent)
och under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.

*30.Välsignelse och sändning
Välsignelse och sändning, se Gudstjänstboken s. 49, 78, 100 eller 120.

*31. Avslutande musik
Psalm, körsång eller instrumentalmusik.

Under musiken går de medverkande ut i procession i samma ordning som vid
ingångsprocessionen. Församlingen kan ansluta sig till processionen.
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till särskild tjänst i kyrkan
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Välsignelse av tjänsteinnehavare inom rikskyrkan eller stiften leds av biskopen eller av
en präst som biskopen gett detta uppdrag. Detta formulär kan också användas vid
välsignelse av medarbetare inom kristliga organisationer samt t.ex. vid välsignelse av
präster inom försvarsmakten.

Om välsignelsen inte äger rum i samband med en högmässa används formuläret i till-
ämpliga delar.

Den som förrättar välsignelsen kallar minst fyra assistenter. De som välsignas kan vara
klädda i alba (och stola). I den inledande  processionen går korsbäraren (och ljusbärarna)
först och biskopen sist.

I Inledning

*1.Ingångspsalm
Psalm 106, 478 eller en ingångspsalm enligt  kyrkoåret. Psalmen kan ersättas av
psaltarpsalm, körsång eller instrumentalmusik.

Procession under ingångsmusiken.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

Välsignelse
L I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.
F Amen.

Växelhälsning
L (biskopen) Herrens frid vare med er.
F Hans frid vare med dig.

eller

L Herren vare med er.
F Herren välsigne dig.
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3. Inledningsord och presentation av dem som
välsignas

Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L Kära vänner. Den kristna kyrkan är Kristi kropp som sträcker sig över
hela världen. Herren själv kallar oss till sin tjänst och anvisar oss upp-
gifter i sin världsvida kyrka. Den heliga Anden ger sina gåvor och sin
kraft åt dem som kallats till olika uppdrag.

Presentation av dem som välsignas
Vid välsignelse till specialtjänster i kyrkan och vid välsignelse av anställda i
stiftet eller i kristna organisationer:

L I dag välsignar vi dem som har blivit kallade till  – – – . Låt oss nu höra
vilka uppgifter de har fått:

Vid välsignelse till uppdrag inom internationell diakoni:

L Kära vänner. Jesus Kristus tog sig an de fattiga och lidande. Han har
kallat dessa våra bröder och systrar att följa honom i dagens värld. I dag
blir de enligt apostolisk tradition genom handpåläggning och förbön
sända till sin uppgift. Låt oss nu höra vilka uppgifter de har fått:

Vid välsignelse till andra mellankyrkliga uppdrag:

L Kära vänner. Jesus bad att hans lärjungar skall vara ett. Världens kyr-
kor vill att deras arbete skall vara ett synligt svar på denna bön. Dessa
bröder och  systrar har hörsammat kallelsen att gå ut i arbetet för att
bygga upp Kristi världsvida kyrka. I dag blir de enligt apostolisk tradi-
tion genom handpåläggning och förbön sända till sin uppgift. Låt oss
nu höra vilka uppgifter de har fått:

Namnen på dem som välsignas läses upp, likaså deras uppgifter.

4. Beredelse

Beredelseord
Beredelseorden kan formuleras fritt.

På denna högtidsdag är vi samlade inför Guds ansikte. Gud är helig och god.
Han har lovat att förbarma sig över oss syndare. Låt oss därför [tillsammans]
bekänna vår synd och skuld.
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Syndabekännelse
Se Gudstjänstboken, s. 18, 52, 82 eller 102.

Alternativa syndabekännelser, se Gudstjänstboken s. 287.

Gud, vår Far.
I dopet blev vi dina barn.
Du förde oss från mörker till ljus
och tog oss in i ditt rike.
Men vi har syndat i tankar, ord och gärningar.
Vi har vandrat vår egen väg och vi har brutit mot din vilja.
Gud, förbarma dig över oss för din Sons Jesu Kristi skull.
Rena oss och förlåt oss alla våra synder.

Avlösning
Alternativa avlösningar, se Gudstjänstboken s. 293.

Så säger Herren:
Var inte rädd, jag har friköpt dig,
jag har gett dig ditt namn, du är min.
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.

F Amen.

Tacksägelsebön
Tacksägelsebönen kan läsas gemensamt.

Alternativa tacksägelseböner, se Gudstjänstboken s. 296.

Gud, vår Fader, vi tackar dig
för att din Son, Jesus Kristus, har öppnat vägen till dig.
Hjälp oss att leva i din förlåtelse.
Stärk vår tro, öka vårt hopp
och förnya vår kärlek.

F Amen.
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5. Psaltarpsalm
Man kan också välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller
apostladagens psaltarpsalm (Ps. 145:3–7).
Om en psaltarpsalm använts som ingångspsalm utelämnas
detta moment. Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Den
kan omges av en antifon. Psalmtoner, se Gudstjänstboken
s. 441.
Psaltarpsalmen avslutas med Gloria Patri, som utelämnas
under fastetiden från och med femte söndagen i fastan.

Antifon
Din kärlek, Herre, fyller hela jorden,
lär mig dina stadgar.

Ps. 119:64

Psalm
Herre, lovad vare du! *
Lär mig dina stadgar.

Jag förkunnar alla de lagar *
som har utgått från dig.

Jag gläds åt att följa dina lagbud, *
så som man gläder sig åt rikedom.

Jag skall begrunda dina befallningar, *
jag skall ge akt på dina vägar.

I dina stadgar har jag min lust, *
aldrig glömmer jag ditt ord.

Förunna din tjänare att få leva *
och villigt lyda ditt ord.

Öppna mina ögon, låt mig skåda *
det underbara i din lag.

Ps. 119:12–18

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

Antifonen upprepas.
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6. Kyrie (Herre, förbarma dig)
Alternativ A och B
Se Gudstjänstboken s. 19, 53, 83 eller 103.

*7.Gloria och Laudamus
(Lovsång till den heliga Treenigheten)
Gloria och Laudamus utelämnas under adventstiden (från och med måndagen
efter första söndagen i advent) och under fastetiden (från och med askonsdagen).
I stället för Laudamus (eller psb 144) kan i mässa 1 och 4 en av följande treenighets-
psalmer sjungas: 90:4, 145, 147, 153, 286, 298:4, 437:4, 566:7 eller 568:9.
Texter och melodier till Laudamus, se Gudstjänstboken s. 28, 56, 86 eller 106.

För övrigt, se Gudstjänstboken s. 27, 56, 85 eller 105.

8. Dagens bön
Bönen kan också väljas enligt kyrkoåret, se Evangelieboken.

Uppmaningen till bön kan följas av en kort tyst bön. Melodi till dagens bön, se
Gudstjänstboken s. 448.

L Låt oss be.

Allsmäktige Gud.
Du kallar alltjämt människor att tjäna din kyrka
med de nådegåvor du har gett dem.
Bevara dina tjänare i tron och kärleken
och låt deras gärning bära rik frukt.
Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.

F Amen.

II Ordet

9.  Första läsningen
Mika 6:8 eller söndagens första läsning.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 33, 59, 87 eller 108.
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10.Svar
Psaltarpsalm, psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla meditation.

11.Andra läsningen
Rom. 13:8–10, 1 Kor. 12:4–11, 1 Joh. 4:16–21 eller söndagens andra läsning.

För övrigt, se Gudstjänstboken s. 33, 59, 87 eller 108.

12.Dagens psalm (Graduale)

*13. Evangelium
Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent)
och under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.

För övrigt, se Gudstjänstboken s. 34, 60, 87 eller 108.

14.Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

15.Predikan

III Välsignelsen
Medan biskopen och övriga deltagare i förrättningen går fram till altaret kan
man sjunga en psalm (t.ex. 459 eller 483) eller framföra annan musik. Assistente-
rna ställer sig på var sin sida om biskopen, de som skall välsignas framför
altarrunden.
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*16.Credo (Trosbekännelse)
Trosbekännelsen läses gemensamt.

L Bekänn nu er tro tillsammans med församlingen.

F Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,

och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,

och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

17.Löften eller uppmaning
Assistenterna läser bibeltexter.

Löften

L Vill ni med Guds hjälp stå fasta i kyrkans tro, som ni nu har bekänt, och
styrka församlingen i denna tro?

Svar: Ja.

– Joh. 15:5 eller Kol. 3:17

L Vill ni handha er uppgift/tjänst rätt och troget till Guds ära och Kristi
kyrkas uppbyggelse?

Svar:  Ja.
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– 1 Kor. 4:1–2, 2 Tim. 2:11–13 eller 1 Petr. 4:10–11.

L Vill ni även leva så att ni blir ett föredöme för församlingen?

Svar: Ja.

L Må Gud, den allsmäktige, hjälpa er att hålla vad ni har lovat.

eller

Uppmaning

L Må Gud ge er sin nåd så att ni står fasta i den tro som ni nu har bekänt
och tjänar Kristi kyrka rätt och troget.

18.Välsignelsen
De som skall välsignas knäböjer. Biskopen och assistenterna lägger händerna på
vars och ens huvud.

L Må Gud, den allsmäktige och nådige, Fadern och Sonen och den
heliga Anden, välsigna och bevara dig [och helga dig till att tjäna
Kristi kyrka].

De som har välsignats reser sig.

L Kära kristna. Vi har nu välsignat dessa våra bröder och systrar till deras
tjänst. Stöd dem i deras uppgift och bär fram dem inför Gud i era böner.

19.Sändning till tjänst
L Jesus säger: ”Om någon vill tjäna mig skall han följa mig” (Joh. 12:26).

Gå i frid och tjäna Herren med glädje.

Biskopen, assistenterna och de som har välsignats går tillbaka till sina platser.

20.Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.
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21.Kyrkans förbön
Om bönens innehåll och genomförande, se Gudstjänstboken s. 11 och t.ex. s. 37.
Till bönen fogas följande förbön.

Vid välsignelse till mellankyrklig tjänst:

Vi ber till dig tillsammans med dem som nu har välsignats till  – – –  /  Vi ber
till dig för NN och NN som nu har välsignats till – – – . Lär dem att lyssna till
din röst och att göra din vilja. Uppfyll dem med kärlek till alla människor och
hjälp dem att alltid särskilt ställa sig på de utsattas sida. Ge dem ödmjukhet,
vishet och tålamod. Ge dem ny kraft i stunder av trötthet. Välsigna också
deras anhöriga. Hjälp dem att lita på ditt löfte att du är med dem alla dagar.

När innehavare av specialtjänster i kyrkan och medarbetare i stiftet eller i kristliga
organisationer välsignas till tjänst:

Vi ber för din tjänare/tjänarinna NN, som har tagit emot tjänsten som  – – –
i vår kyrka / vårt stift / vår organisation. Ge honom/henne den vishet, kraft
och förmåga som han/hon behöver i sitt uppdrag. Hjälp honom/henne att
hålla sig till ditt ord, att arbeta med glädje och alltid sätta sitt hopp till dig. Ge
honom/henne ny kraft i stunder av trötthet. Välsigna också hans/hennes
anhöriga.

IV Nattvarden

22.Tillredelsepsalm (Offertorium)
Se Gudstjänstboken s. 38, 65, 91 eller 112.

23.Nattvardsbön (den eukaristiska bönen)
För prefationsdialogen, Sanctus samt bönen och instiftelsorden, se Gudstjänst-
boken s. 38, 65, 91 eller 112.
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Prefationens avslutning
Melodi, se Gudstjänstboken s. 354, 364, 373 eller 383.

Honom har du upphöjt på din högra sida över alla himlar.
Genom honom har du utgjutit din heliga Ande,
för att alla folk och tungomål skall förkunna dina väldiga gärningar.
Därför vill vi med änglarna och alla heliga prisa ditt namn
och tillbedjande sjunga:

24.Herrens bön
För moment 24–27, se moment 21–24 enligt ifrågavarande serie i Gudstjänstboken.

— — —

28.Tacksägelsebön

L Låt oss be.

Himmelske Fader, vi tackar dig för nattvardens gåva,
som stärker vår tro på dig.
Vi tackar dig för din heliga Ande,
som leder oss in i olika uppdrag
i din kyrka och i din värld.
Tack för att du sänder ut arbetare till din skörd.
Låt försoningens budskap förkunnas i hela världen,
och ge oss nåden att en gång med glädje få gå in i ditt rike.
Detta ber vi om för din Sons Jesu Kristi skull.

F Amen.

V Avslutning
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*29.Benedicamus (Lovprisning)
Lovprisningen kan också vara en lovpsalm, t.ex. 281, 286, 287 eller 292.
Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent) och
under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.

*30.Välsignelse och sändning
Välsignelse och sändning, se Gudstjänstboken s. 49, 78, 100 eller 120.

*31. Avslutande musik
Psalm, körsång eller instrumentalmusik.
Under musiken går de medverkande ut i procession i samma ordning som vid
ingångsprocessionen. Församlingen kan ansluta sig till processionen.
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Invigning av kyrka



370 VIGNINGAR, INSTALLATIONER OCH VÄLSIGNELSEAKTER

En nybyggd kyrka invigs och en renoverad kyrka tas i bruk vid en högmässa (KO 14:2)
som leds av biskopen.

I den inledande processionen går korsbäraren (och ljusbärarna) först och biskopen sist.
I processionen bär församlingsmedlemmar de liturgiska föremål som skall användas i
kyrkan (evangelieboken, dopskålen, ljusstakarna och nattvardskärlen) och ställer dem
på deras platser.

Om den nya kyrkan också har en ny orgel används den första gången under moment 3.

Formuläret används i tillämpliga delar också vid invigning av kapell, begravnings-
kapell eller församlingshem om de skall användas för församlingens allmänna guds-
tjänster.

Invigningsbönen (moment 3) kan även placeras omedelbart efter trosbekännelsen (mo-
ment 16).

I Inledning och invigning

*1.Ingångspsalm
Psalm 163 eller en ingångspsalm enligt kyrkoåret. Psalmen kan ersättas av
psaltarpsalm, körsång eller instrumentalmusik. Biskopen och assistenterna
intar sina platser.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

Välsignelse
L I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.
F Amen.

Växelhälsning
L (biskopen) Herrens frid vare med er.
F Hans frid vare med dig.

eller

L Herren vare med er.
F Herren välsigne dig.
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3. Inledningsord, välsignelseönskan och
invigningsbön

Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

 – – – .
L Kära medlemmar i X församling. Vi har samlats för att inviga  X:s nya kyrka
och för att fira den första högmässan här (eller: Vi har samlats för att ta  X:s
nyrenoverade kyrka i bruk och för att på nytt fira högmässa här). I bibeln
uppmanas vi att med tacksamhet ta emot allt det som Gud har skapat. Det
gör vi i dag när denna kyrka tas i bruk (på nytt). Den avskiljs till att vara
församlingens gudstjänstrum och helgas genom Guds ord och bön (eller: Den
är ett församlingens gudstjänstrum som helgas genom Guds ord och bön).

Här samlas församlingen för att höra Guds ord och för att fira nattvard. Här
ber församlingen till Gud och prisar hans heliga namn. Här upptas nya med-
lemmar genom dopet i församlingens gemenskap, konfirmanderna bekräftar
sitt doplöfte, brudparen vigs till kristligt äktenskap och de avlidna välsignas
till gravens ro. I detta heliga rum är Gud mitt ibland oss och kommer oss nära
i sitt ord och i sina sakrament.

Välsignelseönskan
Assistenterna läser bibeltexterna.

L I Nya testamentet liknas församlingen vid ett tempel som är byggt av
levande stenar. Låt oss lyssna till Guds ord.

– Ef. 2:20–22

Som svar kan man sjunga psalm 165:2.

L Må denna dopfunt vara en frälsningens källa när det heliga dopet
förrättas enligt Kristi befallning. Låt oss lyssna till Guds ord.

– Matt. 28:18–20 eller Rom. 6:3–4

Efter läsningen kan någon av assistenterna hälla vatten i dopfunten och/eller  tända
ett ljus i närheten av dopfunten.
Som svar kan man sjunga psalm 165:3.

L Må nådens och sanningens ord förkunnas rent och klart från denna
predikstol så att det väcker ur syndens sömn, befriar från skuldens bör-
dor och ger mod att vandra mot Guds himmel. Låt oss lyssna till Guds
ord.
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– Rom. 10:17, 2 Kor. 4:5, Hebr. 4:12 eller 1 Petr. 2:2

Efter läsningen kan någon av assistenterna tända ett ljus på predikstolen.

Som svar kan man sjunga psalm 165:4.

 L Må detta altare vara ett gemenskapens bord där Guds församling tar
emot Kristi kropp och blod. Låt oss lyssna till Guds ord.

– 1 Kor. 10:16–17

Efter läsningen tänder någon av assistenterna altarljusen.

Som svar kan man sjunga psalm 165:5.

L Må den musik som fyller detta Herrens hus ljuda så, att församlingen av
 hjärtat sjunger ditt lov, får tröst i all bedrövelse och känner den glädje
som du ger. Låt oss lyssna till Guds ord.

– Ps. 92:2–4, Ef. 5:19–20 eller Kol. 3:16–17

Som svar (till orgelackompanjemang) kan man sjunga psalm 165:6.

L Må kyrkans klockor kalla människorna till gemensam gudstjänst för
att i ord och sakrament möta vår Frälsare, Jesus Kristus. Låt oss lyssna
till Guds ord.

– Ps. 48:10–11

Efter läsningen ringer man i kyrkklockorna.

Invigningsbön
Invigningsbönen kan också komma efter Trosbekännelsen (moment 16).

Växelbön
Växelbönen kan läsas eller sjungas.
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Bön

L Må Gud, den treenige, Fadern och c Sonen och den heliga Anden,
välsigna denna kyrka och alla som samlas här. Må denna kyrka helgas
till att vara ett Guds hus och ett hem för församlingen.

F Amen.

L Låt oss be.

Gud, vår Fader. Vi tackar dig för denna kyrka, för nådens medel, för
bönen, tystnaden och lovsången. Vi tackar dig för det heliga dopet,
där du skänker oss din nåd. Vi tackar dig för ditt ord som ger oss löftet
om frälsning. Vi tackar dig för den heliga nattvardens sakrament som
gör oss delaktiga av Kristi kropp och blod. Vi tackar dig för musikens
gåva genom vilken vi får lovsjunga ditt namn. Vi tackar dig för hoppet
om det eviga livet som kyrkans klockor bär bud om.

Helige, treenige Gud. Du är alltings ursprung och mål, och du håller
allt vid makt. Vi tackar och prisar dig i din Sons Jesu Kristi namn.

F Amen.

eller

L Låt oss be om Guds välsignelse för denna kyrka.

Allsmäktige och evige Gud. Du bor i ett ljus dit ingen kan komma. Du
bor inte i ett tempel som är byggt av människohänder, utan himlen är
din tron och jorden din fotapall. Himlarnas himmel rymmer dig inte,
och ändå har du lovat att varje dag vara med dem som tillhör dig.

Vi ber dig: Välsigna oss och alla som samlas på denna plats. Hör de
böner som din församling bär fram till dig. Låt oss här få känna att du
är nära. Fyll oss med dina barns frid och trygghet. Låt denna kyrka bli
en kär plats för NN:s församling. Skänk oss din nåd , så att ditt ord här
förkunnas rent och sakramenten förvaltas enligt din instiftelse.
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Led oss efter detta liv till dig i din himmelska härlighet, där vi tillsam-
mans med änglarna och alla heliga får fira den himmelska gudstjänsten
och prisa dig utan ände. Detta ber vi om för din Sons Jesu Kristi skull.

F  Amen.

4. Beredelse

Beredelseord
Beredelseorden kan formuleras fritt.

Kära kristna. Gud är nådig och god. Han söker oss också när vi vänder oss
bort från honom. Han öppnar nya vägar för oss. I denna kyrka får vi nu med
frimodighet och förtröstan komma till honom och bekänna våra synder.

Syndabekännelse
För anvisningar, se Gudstjänstboken, s. 18, 52, 82 eller 102.

Syndabekännelser, se Gudstjänstboken s. 287.

Avlösning
Avlösningar, se Gudstjänstboken s. 293.

F Amen.

Tacksägelsebön
Tacksägelsebönen kan läsas gemensamt.

Tacksägelseböner, se Gudstjänstboken s. 296.

F Amen.

5. Psaltarpsalm
Man kan också välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret (se
Evangelieboken) eller någon av följande psaltarpsalmer:
100, 104:1–5, 27–28, 105:1–4 eller 111:1–4.
Om man vid moment 1 (ingångspsalm) använt en psaltar-
psalm utelämnas detta moment.
Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Den kan omges av en
antifon. Psalmtoner, se Gudstjänstboken s. 441.
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Psaltarpsalmen avslutas med Gloria Patri, som utelämnas
under fastetiden från och med den femte söndagen i fastan.

Antifon
Jag blev glad när man sade till mig:
Kom, vi skall gå till Herrens tempel.

Ps. 122:1

eller

Lyckliga de som har sin styrka i dig.
Ps. 84:6

Psalm
Ljuvlig är din boning, *
Herre Sebaot!

Jag förtärdes av längtan
till Herrens förgårdar. *
Nu jublar min själ och min kropp
mot den levande Guden.

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. 84:2–8

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

Antifonen upprepas.
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6. Kyrie (Herre, förbarma dig)
Alternativ A och B
Se Gudstjänstboken s. 19, 53, 83 eller 103.

*7.Gloria och Laudamus
(Lovsång till den heliga Treenigheten)
Gloria och Laudamus utelämnas under adventstiden (från och med måndagen
efter första söndagen i advent) och under fastetiden (från och med askonsdagen).
I stället för Laudamus (eller psb 144) kan i mässa 1 och 4 en av följande treenighets-
psalmer sjungas: 90:4, 145, 147, 153, 286, 298:4, 437:4, 566:7 eller 568:9.
Texter och melodier till Laudamus, se Gudstjänstboken s. 28, 56, 86 eller 106.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 27, 56, 85 eller 105.

8. Dagens bön
Bönen kan också väljas enligt kyrkoåret, se Evangelieboken.

Uppmaningen till bön kan följas av en kort tyst bön.

L Låt oss be.

Barmhärtige Gud, käre himmelske Fader.
Du samlar ständigt på nytt din församling
och möter den i ordet och i de heliga sakramenten.
Vi tackar dig för detta och ber:
Bevara din församling
så att evangeliet alltid förkunnas frimodigt och rent.
Styrk din församling att tjäna alla människor
och att vittna om dig i världen.
Hör oss genom Jesus Kristus, vår Herre,
som med dig och den heliga Anden
lever och härskar i evighet.

F Amen.
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II Ordet
9. Första läsningen
2 Krön. 7:15–16, 1 Kon. 8:22–23a, 27–29, Jes. 66:1–2 eller sön-
dagens första läsning.

För övrigt, se Gudstjänstboken s. 33, 59, 87 eller 108.

10.Svar
Psaltarpsalm, psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla
meditation.

11.Andra läsningen
Apg. 2: 46–47; Rom. 10: 13–17, 1 Petr. 2: 4–5 eller söndagens andra läsning.

För övrigt, se Gudstjänstboken s. 33, 59, 87 eller 108.

12.Dagens psalm (Graduale)
Psalm 176, 177, 178, 186, 188,190 eller sången Älskad vare denna kyrka s. 420, nr
751. Dagens psalm kan även väljas enligt kyrkoåret.

*13.Evangelium
Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent)
och under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.

För övrigt, se Gudstjänstboken s. 34, 60, 87 eller 108.

14.Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

15.Predikan
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*16.Credo (Trosbekännelsen)
Trosbekännelsen läses gemensamt.

F Vi tror på en enda Gud,
den allsmäktige Fadern,
skaparen av himmel och jord,
av allt synligt och osynligt.

Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds ende Son,
född av Fadern före all tid,
Gud av Gud,
ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad,
av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allt har blivit till,
som för oss människor
och vår frälsning
steg ner från himlarna,
blev människa av kött och blod
genom den heliga Anden och jungfrun Maria,
korsfästes för vår skull under Pontius Pilatus,
led döden och begravdes,
uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna,
steg upp till himlarna,
sitter på Faderns högra sida
och skall återvända i härlighet
för att döma levande och döda,
och vars välde aldrig skall ta slut.

Vi tror på den heliga Anden,
Herren och livgivaren,
som utgår av Fadern och Sonen,
som tillbeds och äras med Fadern och Sonen
och som har talat genom profeterna.
Vi tror på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka.
Vi bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse,
vi förväntar de dödas uppståndelse
och den kommande världens liv.

17.Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.
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18. Kyrkans förbön
Om bönens innehåll och genomförande, se Gudstjänstboken s. 11 och t.ex. s. 37.

Till bönen fogas följande förbön:

Gud, du väcker vår tro, och du välsignar din församling överallt i världen.Vi
tackar dig för vår [nya] kyrka. Tänk i din godhet på alla dem som genom sin
möda, sitt arbete och sina gåvor har varit med om att bygga och försköna vår
kyrka.

Lär oss att älska vår kyrka och alla de heliga gåvor som vi här får del av. Styrk
oss i tron och var nära oss i vårt liv. Upplys oss med din heliga Ande och låt
oss få vara ett tempel av levande stenar. Låt oss redan här i tron få förenas
med din himmelska församling. Må lovsången till dig få ljuda mitt ibland oss,
släkte efter släkte.

III Nattvarden

19.Tillredelsepsalm (Offertorium)
Se Gudstjänstboken s. 38, 65, 91 eller 112.

20.Nattvardsbönen (den eukaristiska bönen)
För prefationsdialogen,  Sanctus samt bönen och instiftelsorden, se Gudstjänst-
boken s. 38, 65, 91 eller 112.

Prefationens avslutning
Melodi, se Gudstjänstboken s. 354, 364, 373 eller 383.

Honom har du upphöjt på din högra sida över alla himlar.
Genom honom har du utgjutit din heliga Ande,
för att alla folk och tungomål skall förkunna dina väldiga gärningar.
Därför vill vi med änglarna och alla heliga prisa ditt namn
och tillbedjande sjunga:

 21.Herrens bön
För moment 24–27, se moment 21–24 enligt ifrågavarande serie i Gudstjänst-
boken.

— — —
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25.Tacksägelsebön

L Gud, vi tackar dig för nattvardens gåva,
som stärker vår tro på dig.
Vi tackar dig för vår nya/renoverade kyrka
där du själv är mitt ibland oss
och styrker oss med ordet och de heliga sakramenten.
Hjälp oss att tjäna varandra
och att bevaras i gemenskapen
med dig och med varandra.
Hör oss genom Jesus Kristus, vår Herre,
som med dig och den heliga Anden
lever och härskar
från evighet till evighet.

F Amen.

IVAvslutning

*26. Benedicamus (Lovprisning)
Lovprisningen kan också vara en lovpsalm, t.ex. 281, 283, 286, 289:1,4, 291:1,3, 292;3–4
eller 292.

Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent) och under
fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.

*27. Välsignelsen

L Kära församling. Genom Guds ord och bön har nu denna kyrka helgats
för gudstjänstbruk. Den skall anses som ett åt Gud helgat rum och får
användas endast för sådana ändamål som är förenliga med dess helgd.

Den högmässa som vi nu har firat är en försmak av den himmelska
gudstjänsten. Låt oss minnas Guds löfte: ”Se, Guds tält står bland män-
niskorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk, och
Gud själv skall vara hos dem, och han skall torka alla tårar från deras
ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan
och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta.”
(Upp. 21:3–4)



381INVIGNING AV KYRKA

Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.

F Amen.

Sändningen.
Sändningsorden uttalas omedelbart före utgångsprocessionen.

L/S  Gå i frid och tjäna Herren med glädje.

*28. Avslutande musik
Psalm, körsång eller instrumentalmusik.
Under musiken går de medverkande ut i samma ordning som vid ingångs-
processionen. Församlingen kan ansluta sig till processionen.
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Invigning

av
begravningsplats

eller begravningskapell
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Invigning av begravningsplats eller begravningskapell leds av biskopen eller av präst
som biskopen förordnar (KO 17:3).

1. Ingångspsalm
Psalmen kan ersättas av psaltarpsalm, körsång eller instrumentalmusik.

2. Inledning

Inledande välsignelse
Den inledande välsignelsen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

L  I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.
F Amen.

L Herren vare med er.
F Herren välsigne dig.

eller

L Herren är vår hjälpare,
F han som har skapat himmel och jord.

Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L Kära församlingsmedlemmar. Vi har samlats för att inviga denna nya
begravningsplats / detta nya begravningskapell (för att efter renove-
ringen ta detta begravningskapell i bruk). I bibeln uppmanas vi att
med tacksägelse ta emot allt det som Gud har skapat. Det gör vi när
denna begravningsplats / detta begravningskapell helgas genom Guds
ord och bön.
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3. Psaltarpsalm
Psaltarpsalm enligt kyrkoåret, se Evangelieboken. Man kan också välja en annan
psaltarpsalm.
Om man har använt en psaltarpsalm som ingångspsalm (moment 1) utelämnas
detta moment.
Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Den kan omges av en antifon. Psalmtoner,
se Gudstjänstboken s. 441.
Psaltarpsalmen avslutas med Gloria Patri, som utelämnas under fastetiden från
femte söndagen i fastan.

Vid invigning av begravningsplats:

Antifon
Bara hos Gud finner jag ro,
från honom kommer min räddning.

Ps. 62:2

Psalm
Skydda mig, Gud, jag flyr till dig. †
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, 7–11

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

Antifonen upprepas.
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Vid invigning av begravningskapell:

Antifon
Bara hos Gud finner jag ro,
från honom kommer min räddning.

Ps. 62:2

Psalm
Gud är klippan som räddar mig, *
min borg där jag står trygg.

Bara hos Gud finner jag ro, *
från honom kommer mitt hopp.

Han är klippan som räddar mig, *
min borg där jag står trygg.

Från Gud kommer min hjälp och min ära, *
Gud är min tillflykt, min starka klippa.

Ps. 62:3, 6–8

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

Antifonen upprepas.

4. Bibelläsning
Assistenterna läser någon eller några av nedanstående bibeltexter. Man kan också
välja texter enligt kyrkoåret eller andra texter.
Läsningen kan följas av stilla meditation.

Vid invigning av begravningsplats:

Job 19:25–27

Jag vet att min befriare lever
och till sist skall träda fram på jorden.
Här, med min kropp, vill jag skåda Gud,
ja, honom vill jag skåda,
jag vill se honom med egna ögon,
inte som en främling.
Jag förtärs av längtan.
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Jes. 40: 6–8

En röst sade: Förkunna!
Jag frågade: ”Vad skall jag förkunna?”
Människan är som gräset,
förgänglig som blomman på ängen.
Gräset torkar, blomman vissnar,
när Herrens vind går fram.
Ja, folket är gräs.
Gräset torkar, blomman vissnar,
men vår Guds ord består i evighet.

Jes. 65:17–18

Nu skapar jag en ny himmel och en ny jord.
Det som varit skall man inte mer minnas,
inte längre tänka på.
Nej, gläd er och jubla för evigt
över det som jag skapar.

1 Kor. 15:41–43

Solen har sin glans, månen sin och stjärnorna sin. Ja, alla stjärnor har olika
glans.

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.

Hebr. 4:9–11

Så har Guds folk alltjämt en sabbat att vänta. Ty att gå in i Guds vila är att
vila ut från sitt verk, så som Gud vilade från sitt. Låt oss därför göra allt vi kan
för att komma in i den vilan, så att ingen bringas på fall genom samma slags
ohörsamhet.

Joh. 5:24–29

Jesus säger:
”Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom

som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har
övergått från döden till livet. Sannerligen, jag säger er: den stund kommer, ja,
den är redan här, då de döda skall höra Guds sons röst och de som hör den
skall få liv. Ty liksom Fadern äger liv, så har han också låtit Sonen äga liv, och
han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människosonen.
Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina
gravar skall höra hans röst och gå ut ur dem; de som har gjort det goda skall
uppstå till livet, och de som har gjort det onda skall uppstå till domen.”
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Vid invigning av begravningskapell:

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.

Upp. 7:9–10, 13–17

Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och
stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet klädda i
vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst:
”Frälsningen finns hos vår Gud, som sitter på tronen, och hos Lammet.”

Och en av de äldste sade till mig: ”Dessa som är klädda i vita
kläder, vilka är de och varifrån kommer de?” Jag svarade: ”Du vet det, herre.”
Han sade till mig: ”Det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvät-
tat sina kläder rena och gjort dem vita i Lammets blod. Därför står de inför
Guds tron, och de tjänar honom dag och natt i hans tempel, och han som
sitter på tronen skall slå upp sitt tält över dem. De skall inte längre hungra
och inte längre törsta, varken solen eller någon annan hetta skall träffa dem.
Ty Lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem fram
till livets vattenkällor, och Gud skall torka alla tårar från deras ögon.”

Joh. 14:1–6

Jesus sade:
”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 för 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. Och vägen dit jag
går, den känner ni.” Tomas sade: ”Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då
känna vägen?” Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kom-
mer till Fadern utom genom mig.”

5. Svar
Psaltarpsalm, psalm, sång eller instrumentalmusik.
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6. Tal

7. Psalm

8. Böneavsnitt

Växelbön
Växelbönen kan läsas eller sjungas.

Invigningsbön

L Må Gud, den treenige, Fadern och (c) Sonen och den heliga Anden,
välsigna denna begravningsplats / detta begravningskapell.

F Amen.

L Låt oss be.

Herre, vår Gud. Inför dig är alla levande och din trofasthet varar från
släkte till släkte. Vi ber dig: Låt detta begravningskapell / denna be-
gravningsplats bli en tillflyktsort där vi omgivna av saknad, sorg och
död kan förtrösta på din nåd. Vi tackar dig för alla de människor som
har varit med om att planera, bygga och försköna detta begravnings-
kapell / denna begravningsplats. Hjälp oss att med kärlek och vördnad
bevara det/den, så att det/den alltid får vittna om din eviga trofasthet.
Skänk din frid åt alla dem som i detta kapell / på denna begravnings-
plats välsignas till sista vilan. Låt ditt eviga ljus lysa för dem. Trösta dem
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som i bön och saknad här minns sina kära avlidna. Hör oss för din Sons
Jesu Kristi skull.

F Amen.

Herrens bön
Herrens bön läses gemensamt.

Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 395.

F Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

9. Psalm
T.ex. någon av följande psalmer: 177:1–2, 502:7–9, 534:5–8, 568:7–9, 568:9.

10.Välsignelsen
L Kära församling. Vi har nu genom Guds ord och bön invigt detta

begravningskapell / denna begravningplats. Låt oss minnas Guds löfte
i Skriften: ”Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo
ibland dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos
dem, och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte
finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall
finnas mer. Ty det som en gång var är borta.” (Upp. 21:3–4)

Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.

F Amen
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11.Avslutande musik
Psalm, sång eller instrumentalmusik.
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Den ekumeniska formen av Herrens bön

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.
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Alternativ text till välsignelsen

Herren välsignar er och beskyddar er.
Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.
Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred.
I  Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.



9
TILL  ANVÄNDAREN

I handboken är det angivet var en psalm kan ersättas av sång eller annan musik.
Utom i den apostoliska välsignelsen används också här, liksom i Evangelie-

boken och Gudstjänstboken, uttrycket den heliga Anden. Enligt kyrkomötets be-
slut kan den som så önskar även använda benämningen den helige Ande.

Dagens bön och tacksägelsebönen efter nattvarden kan även sjungas om
ifrågavarande bön har s.k. klassisk form. Exempel på recitationsformel för bön i
klassisk form finns i Gudstjänstboken, s. 448.

Melodi till Herrens bön ingår i Gudstjänstboken på s. 450. I första hand är
denna melodi avsedd för tidebönerna, men den kan också användas i andra guds-
tjänster. En förutsättning för att man skall kunna sjunga Herrens bön är dock att
församlingen kan melodin och sålunda har möjlighet att aktivt delta i bönen.

Teckenförklaringar:
L liturgen
P prästen
S försångare, förebedjare, textläsare
F församlingen
* församlingen står

i samband med psaltarpsalmen anger tecknet * mediatio, kort paus
† flexa anger melodiskt fall i samband med psaltarpsalmerna
c liturgen välsignar församlingen med korsets tecken

(c) liturgen eller förebedjaren kan göra korstecken
[ ] text inom klammer kan utelämnas

indraget moment kan utelämnas
indrag vid psaltarpsalmerna anger körväxling



 
 
 

Del 3 
Andakter vid olika 

tillfällen 
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20
Grundformulär
för andakterna



10 ANDAKTER VID OLIKA TILLFÄLLEN

grundstommen för andakterna. För varje särskild andakt finns längre fram inledningsord,
bibelställen, böner och psalmer. Materialet kan även användas i tillämpliga delar i vecko-
gudstjänsten, högmässan eller andra andakter och gudstjänster. Andakten kan ledas av en
präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.

På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix
och ett tänt ljus.

1. Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

2. Inledning

Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas.

L/S I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn.
F Amen.

L/S Herren är vår hjälpare,
F han som har skapat himmel och jord.

eller

L/S Herren vare med er.
F Herren välsigne dig.

Detta formulär följer i huvuddrag Gudstjänstbokens formulär för kort tidebön och utgör

Alternativ A
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Alternativ B

eller

el ler
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Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt av den som leder andakten.

3. Psaltarpsalm
Psaltarpsalmen bör ansluta sig till andaktens tema, men man kan också välja en
psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller någon annan lämplig psaltarpsalm. Den k a n
också ersättas av en psaltarparafras ur psalmboken, t.ex. 366.
Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Den kan omges av en antifon. Psalmtoner,
se Gudstjänstboken s. 441.
Psaltarpsalmen avslutas med Gloria Patri, som kan ersättas av en psalmvers ur
psalmboken, t.ex. 22:15, 53:4, 90:4, 106:7, 122:5, 153, 173:4, 174:4, 254:4, 286:3, 566:7
eller 568:9. Gloria Patri utelämnas under fastetiden från och med femte söndagen
i fastan.

4. Bibelläsning
Man läser någon eller några bibeltexter som ansluter sig till andaktens tema.
Också bibeltexter enligt kyrkoåret eller andra lämpliga bibeltexter kan väljas.
Textläsaren anmäler bibelstället.

5. Svar
Svaret kan vara en psalm, en psaltarpsalm, sång, musik eller
stilla meditation. Då flera texter läses kan bibelläsningen och
svaret alternera.

6. Tal

7. Psalm
 Psalmen kan ersättas av annan musik.

8. Böneavsnitt
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Växelbön
Växelbönen kan läsas eller sjungas.

Välsignelse
I de formulär där detta moment ingår finns särskilda välsignelse-
ord.

Bön
Bönen hålls enligt förslagen för de enskilda formulären eller utformas fritt.

– bön
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Herrens bön
Herrens bön läses gemensamt. Den kan också sjungas. Melodi, se Gudstjänst-
boken s. 450.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 151.

F Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

Tacksägelsepsalm

9. Välsignelse
Välsignelsen kan läsas eller sjungas.

eller
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Alternativ text s. 152.

P/S Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn.

F Amen.

10. Avslutande musik
Psalm, sång eller instrumentalmusik.
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17PÅ DOPDAGEN

21.1
Familjehögtider
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A. På dopdagen
Detta formulär är avsett för en andakt när man firar sin dopdag. Materialet kan använ-
das i tillämpliga delar också vid andra andakter där dopets betydelse betonas. Den
apostoliska trosbekännelsen kan läsas efter talet.
Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 211, 212 eller 214
– före böneavsnittet: 388:4–7, 418:1, 2, 5 eller 465
– avslutande musik: 213, 462:1–2 eller 492
Man kan också använda någon av de sånger nr 735 och 747,  som är avsedda att sjungas
på dopdagen, s. 155.

Inledningsord
Moment 2.

Kära NN (namnet på den vars dopdag firas), kära vänner! I dopet har Gud kallat
oss vid namn och upptagit oss som sina barn. Vi är Kristi lärjungar och med-
lemmar av hans församling. I dag tackar vi för dopets gåva, vi tänker på dopets
betydelse och förtröstar på Guds löften.

Psaltarpsalm
Moment 3.

Jag vill alltid prisa Herren, *
ständigt sjunga hans lov.

Stolt ger jag Herren äran, *
de betryckta hör det och gläds.

Lova Herren med mig, *
låt oss tillsammans ära hans namn!

Jag sökte mig till Herren och han svarade mig, *
han befriade mig från all fruktan.

Se mot honom och stråla av glädje, *
sänk inte blicken i skam.

Ps. 34:2–6

eller
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Han täcker dig med sina vingar, †
under dem finner du tillflykt, *
hans trofasthet är en sköld och ett bålverk.

Din tillflykt är Herren, *
du har gjort den Högste till ditt värn.

Ps. 91:1–2, 4, 9

eller

Hylla Herren, hela världen, †
tjäna Herren med glädje, *
träd fram inför honom med jubelrop!

Besinna att Herren är Gud,
han har gjort oss och vi är hans, *
hans folk, fåren i hans hjord.

Gå in genom hans portar med tacksägelse, †
kom till hans förgårdar med lovsång. *
Tacka honom, prisa hans namn,

ty Herren är god,
evigt varar hans nåd, *
från släkte till släkte hans trofasthet.

Ps. 100

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

Bibelläsning
Moment 4.

Jes. 43:1

Nu säger Herren,
han som har skapat dig:
Var inte rädd, jag har friköpt dig,
jag har gett dig ditt namn, du är min.

Den som bor i den Högstes skydd *
och vilar i den Väldiges skugga,

han säger: ”Herren är min tillflykt och min borg, *
min Gud som jag förtröstar på.”
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Rom. 6:3–4

Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta
in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom
för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda
genom Faderns härlighet.

Gal. 3:26–27

Alla är ni genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har
ni också iklätt er Kristus.

1 Petr. 3:20–21

I Noas dagar väntade Gud tålmodigt, medan arken byggdes i vilken några få
räddades genom vattnet. På motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet,
som inte innebär att kroppen görs ren från smuts utan att man med gott
uppsåt vänder sig till Gud. Och ni räddas genom att Jesus Kristus har upp-
stått.

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.

Bön

1.
Gud, vi tackar dig för att du har välsignat NN med dopets gåva. Tack för att
du har bevarat och lett honom/henne intill denna dag. Hjälp oss alla att
komma ihåg vårt eget dop. Du har kallat oss att vara dina barn och du har
lovat att vi skall få komma till din himmel. Hjälp oss att frimodigt bekänna
vår tro på dig och att leva i dopets nåd. Detta ber vi om genom din Son Jesus
Kristus.
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2.
Gud, vår himmelske Fader. Vi tackar dig för dopets gåva. Tack för att du i
dopet ger syndernas förlåtelse, befriar från ondskans välde och öppnar vägen
till det eviga livet. Tack för att du i dopet kallade oss till Kristi lärjungar och
till medlemmar i din församling. Hjälp oss att förtrösta på dig och på dopets
nåd. Låt din Ande föröka vår tro och kärlek. Ge oss mod att bekänna att vi
är kristna och hjälp oss att tro på dopets löften. Led oss till det eviga livet.
Hör oss genom din Son Jesus Kristus.



22 ANDAKTER VID OLIKA TILLFÄLLEN

B. Välsignelse inför skolstarten
De barn som skall börja skolan kan välsignas på våren eller strax före skolstarten på
hösten.

Välsignelsehandlingen leds av en präst eller en annan församlingsanställd.

Välsignelsen inför skolstarten kan även infogas i församlingens huvudgudstjänst. Då
kan materialet användas i tillämpliga delar. Välsignelsen placeras då efter trosbe-
kännelsen och förbönen kan infogas i kyrkans förbön.

Man kan också använda familjemässans liturgiska melodier. Under välsignelseakten
kan man sjunga en psalm eller ha annan lämplig musik.

Barnen kan komma in i procession under ingångspsalmen.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 390, 492 eller 494:1–3
– före böneavsnittet: 188 eller 446
– tacksägelsepsalm: 153, 312, 446:3–4 eller 492
– avslutande musik: 493

Man kan också använda sång nr 748, som är avsedd att sjungas vid välsignelse inför
skolstarten, s. 157.

Inledningsord
Moment  2.

Kära vänner, både små och stora. Bibeln berättar att man kom med sina barn
till Jesus. Han tog barnen i famnen och välsignade dem. Vi ber tillsammans
om hans välsignelse och beskydd när ni barn nu skall börja skolan.

eller

Kära vänner. Vi går in i en ny tid när barnen nu börjar i skolan. Vi känner
både glädje och oro.

Gud har i sitt ord lovat att alltid ta hand om oss. Därför kommer vi nu med
glädje och tacksamhet inför vår himmelske Far för att be om hans välsignelse,
beskydd och ledning.
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Psaltarpsalm
Moment 3.

Skydda mig, Gud, jag flyr till dig.
Jag säger till Herren: Min härskare,
mitt högsta goda är du.

Ps. 16:1–2

eller

Hylla Herren, hela världen, †
tjäna Herren med glädje, *
träd fram inför honom med jubelrop!

Besinna att Herren är Gud,
han har gjort oss och vi är hans, *
hans folk, fåren i hans hjord.

Gå in genom hans portar med tacksägelse, †
kom till hans förgårdar med lovsång. *
Tacka honom, prisa hans namn,

ty Herren är god,
evigt varar hans nåd, *
från släkte till släkte hans trofasthet.

Ps. 100

eller

Herren har tänkt på oss och välsignar, †
han välsignar Israels släkt, *
han välsignar Arons släkt.

Han välsignar dem som fruktar honom, *
både mäktiga och ringa.

Ps. 115:12–13

eller

Jag ser upp emot bergen: *
varifrån skall jag få hjälp?

Hjälpen kommer från Herren, *
som har gjort himmel och jord.

Herren bevarar dig för allt ont, *
från allt som hotar ditt liv.

Herren skall bevara dig †
i livets alla skiften, *
nu och för evigt.

Ps. 121:1–2, 7–8
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Gloria Patri
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Bibelläsning
Moment 4.

1 Joh. 3:1

Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Det är vi.
Världen känner oss inte, därför att den aldrig har lärt känna honom.

Matt. 18:1–5, 10

Lärjungarna kom fram till Jesus och frågade: ”Vem är störst i himmelriket?”
Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sade: ”Sannerli-
gen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i him-
melriket. De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket.
Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig.

Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras
änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte.”

Luk. 18:15–17

Folk kom också fram med sina barn till Jesus för att han skulle röra vid dem.
Lärjungarna fick se det och visade bort dem, men Jesus kallade dem till sig
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, han kommer aldrig dit in.”

Böneavsnitt
Moment 8.

Barnen kommer fram till altaret.

Man kan kalla medhjälpare att delta i välsignelsen.

Växelbön
P/S Käre Jesus. Vi har kommit till dig,

när vi står inför ett viktigt steg i vårt liv.
Vi ber dig: Käre Jesus, välsigna oss.
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F Käre Jesus, välsigna oss.
P/S Du tog barnen i din famn, lade händerna på dem

och välsignade dem.
Vi ber dig: Käre Jesus, välsigna oss.

F Käre Jesus, välsigna oss.

Välsignelse
Barnen knäböjer och välsignas med handpåläggning.

P/S [NN,] Jesus välsigne din skolväg och hela ditt liv.

eller

P/S [NN,] Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes
delaktighet vare med dig nu och alltid.

Barnen återvänder till sina platser.

Bön

P/S Låt oss be.

1.
P/S Gud,

tack för att du är med oss.
Du skyddar och bevarar oss.
Välsigna oss nu när en ny tid börjar i vårt liv.
Vi ber för varandra: för barnen, som börjar skolan,
för föräldrarna, som följer dem i sina tankar,
och för lärarna, som tar emot de nya eleverna.
Ge oss alla mod och trygghet
och hjälp oss att lita på dig.
Hör vår bön i Jesu namn.

2.
P/S/Ett barn

Gode Gud.
Tack för mitt hem och mina kära.
Tack för alla som har tagit hand om mig.
Välsigna dem.
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P/S/En vuxen
Gode Gud.
Vi tackar dig för dessa barn.
Beskydda dem på skolvägen.
Var med dem när de känner sig spända och ängsliga,
och låt dem få goda vänner.
Välsigna lärarna i deras arbete.
Ge oss föräldrar vishet, så att vi kan vara ett stöd för våra barn.
Hjälp oss att tillsammans skapa en god anda i skolan.
Vi överlämnar oss i din trygga vård.
Hör oss i Jesu namn.

3.
P/S Himmelske Far. Du har kallat barnen till dig.

Var oss nära i din kärlek och trofasthet.
Hör vår bön.

F Hör vår bön.

P/S Välsigna oss nu när en ny tid börjar i vårt liv.
Hjälp oss att växa som dina barn.
Hör vår bön.

F Hör vår bön.

P/S Bevara oss i trafiken och skydda oss från allt ont.
Sänd dina goda änglar att gå med oss.
Hör vår bön.

F Hör vår bön.

P/S Hjälp oss att inte vara rädda. Ge oss mod och trygghet.
Ge oss vänner
och lär oss att ta hänsyn till varandra.
Hjälp oss att inte reta någon annan.
Hör vår bön.

F Hör vår bön.

P/S Låt oss få känna trygghet i våra hem.
Välsigna det arbete som lärarna och alla andra utför i skolan.
Hör vår bön i Jesu namn.

F Amen.
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C. På bröllopsdagen
Denna andakt kan hållas på silver- eller guldbröllopsdagen eller på någon annan bröllops-
dag som man vill fira. Detta material kan i tillämpad form också användas på äktenskaps-
kurser eller när ett gift par önskar en andakt av detta slag.
Andakten kan hållas i hemmet, i kyrkan eller på någon annan lämplig plats.
Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 237, 382, 462 eller 464
– före böneavsnittet: 306, 307, 389 eller 391
– avslutande musik: 292, 390, 507, 510 eller 511

Inledningsord
Moment 2.

Kära vänner. Vi har samlats för att tacka Gud för den godhet som han har
visat NN och NN. [De vigdes i X kyrka – – – för X år sedan]. Vi ber att Gud
alltjämt skall välsigna och bevara NN och NN i deras liv och att han också
skall välsigna deras närmaste. I bibeln står det: ”Herren gör vad de fromma
begär, han hör deras rop och räddar dem.” (Ps. 145:19)

Psaltarpsalm
Moment 3.

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.

Du dukar ett bord för mig *
i mina fienders åsyn,



28 ANDAKTER VID OLIKA TILLFÄLLEN

du smörjer mitt huvud med olja *
och fyller min bägare till brädden.

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

eller

Jag vill vittna om din trofasthet, †
ständigt vittna om den hjälp du ger, *
fast jag aldrig förmår det till fullo.

Jag vill besjunga dina storverk, Herre, min Gud, *
den trofasthet som endast du kan visa.

Gud, från min ungdom har du fostrat mig, *
och ännu förkunnar jag dina under.

Överge mig inte, o Gud,
när jag är gammal och mitt hår har grånat, *
låt mig förkunna din kraft för nya släkten.

Din makt och trofasthet, o Gud, når upp till skyarna. *
Du som gör stora ting,
Gud, vem är som du?

Svåra öden har du låtit drabba mig, †
men du skall ge mig liv på nytt *
och åter dra mig upp ur djupen.

Ge mig min storhet tillbaka, *
låt mig bli trygg igen.

När jag spelar till din ära †
stiger jublet från mina läppar, *
ty du har befriat mig.

Ps. 71:15–21, 23

eller

Den som bor i den Högstes skydd *
och vilar i den Väldiges skugga,

han säger: ”Herren är min tillflykt och min borg, *
min Gud som jag förtröstar på.”

Han täcker dig med sina vingar, †
under dem finner du tillflykt, *
hans trofasthet är en sköld och ett bålverk.

Din tillflykt är Herren, *
du har gjort den Högste till ditt värn.

Ps. 91:1–2, 4, 9
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eller

Det är gott att tacka Herren *
och att lovsjunga ditt namn, du den Högste,

att var morgon förkunna din nåd *
och var natt din trofasthet

till toner av tiosträngad harpa, *
till lyrans klang.

Dina gärningar, Herre, ger mig glädje, *
jag jublar över vad du har gjort.

Herre, vilken storhet i ditt verk, *
vilket djup i dina planer!

Ps. 92:2–6

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,

han fyller mitt liv med allt gott, *
och jag blir ung på nytt som en örn.

Men evigt varar Herrens nåd
mot dem som fruktar honom. *

Hans trofasthet når till kommande släkten, *
när man håller hans förbund.

Ps. 103:1–5, 17–18

eller

Mitt hjärta är redo, Gud, *
jag vill sjunga och spela.

Vakna, min själ,
vakna, harpa och lyra, *
jag vill väcka morgonrodnaden.

Jag vill tacka dig, Herre, bland folken, *
jag vill sjunga ditt lov bland alla folk.

Ty högre än himlen når din godhet, *
till skyarna din trofasthet.

Visa din höghet i himlen, o Gud, *
och din härlighet över hela jorden!
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Hjälp oss med din starka hand, bönhör mig, *
så att de som du älskar blir räddade!

Ps. 108:2–7

eller

Herren har tänkt på oss och välsignar, †
han välsignar Israels släkt, *
han välsignar Arons släkt.

Han välsignar dem som fruktar honom, *
både mäktiga och ringa.

Må Herren göra er talrika, *
er och era barn.

Må ni välsignas av Herren, *
han som har gjort himmel och jord.

Ps. 115:12–15

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

Bibelläsning
Moment 4.

1 Mos. 1:27–28

Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne.
Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem.

1 Mos. 2:18

Herren Gud sade: ”Det är inte bra att mannen är ensam. Jag skall ge honom
någon som kan vara honom till hjälp.”
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Höga v. 8:6–7

Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta,
som ett sigill vid din arm.
Stark som döden är kärleken,
lidelsen obeveklig som graven.
Dess pilar är flammande eld,
en ljungande låga.
Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken,
floder kan inte svepa bort den.
Om en man gav allt han ägde för kärleken,
vem skulle ringakta honom?

Klag. 3:22–23

Herrens nåd tar inte slut,
hans barmhärtighet upphör aldrig.
Varje morgon är den ny –
stor är din trofasthet.

1 Kor. 13:1, 4–8, 12–13

Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag
bara ekande brons, en skrällande cymbal.

Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam
och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp,
den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med
sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.

Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den skall förgå. Tungo-
talet, det skall tystna. Kunskapen, den skall förgå.

Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte.
Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap
om mig.

Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kär-
leken.

Fil. 4:4–7

Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se
hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni
åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då
skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era
tankar skydd i Kristus Jesus.
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Kol. 3:12–14

Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla,
vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och
var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit
er skall också ni förlåta. Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band
som ger fullkomlighet.

Mark. 10:6–9

Jesus säger:
”Men vid skapelsen gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför skall en

man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett.
De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan
alltså inte skilja åt.”

Joh. 15:9–12

Jesus säger:
”Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.

Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min
faders bud och är kvar i hans kärlek.

Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli
fullkomlig. Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat
er.”

Böneavsnitt
Moment  8.

[Välsignelse]

Gud har i sin godhet varit med detta äkta par i – – – år. Må Gud, den treenige,
Fadern och (+) Sonen och den heliga Anden, välsigna er, NN och NN, nu
och alltid.

Bön

1.
Gud, himmelske Fader. Du skapade människan till man och kvinna och
instiftade äktenskapet mellan dem. Vi prisar dig för denna gåva. Tack för att
du har förenat NN och NN och gett dem kraft att under alla dessa år älska
varandra i nöd och lust. Du har välsignat deras förbund och deras löften. Vi



33PÅ BRÖLLOPSDAGEN

tackar dig för glädjen och lyckan i deras hjärtan. Vi tackar dig för att du har
gett dem uthållighet och tålamod under svåra tider och låtit ditt ord vara
ljuset på deras stig.

Gud, vi tackar dig för rikedomen i din skapelse: för familjen, [för barnen och
barnbarnen] och för gemenskapen över generationsgränserna. Hjälp oss att
bevara kärleken och tilliten till varandra, att växa tillsammans och att ta
hand om varandra.

Gud, du förnyar vår kärlek och ger oss ny kraft. Var nära NN och NN också
under kommande dagar. Låt trons och hoppets ljus lysa i deras hjärtan. Hjälp
dem att tjäna varandra i kärlek och att sida vid sida vandra vidare mot
framtiden.

Gud, hjälp oss att fästa blicken vid det himmelska hemmet. Ge oss kraft att
lita på din nåd och omsorg, att nöja oss med vår lott och att leva till ditt
namns ära. Hjälp NN och NN, och oss alla, att bevaras i förtröstan på Kristi
nåd, så att vi alla en gång får samlas hos dig. Hör oss för din Sons Jesu Kristi
skull.

2.
Himmelske Fader, vi tackar dig för att vi i dag tillsammans får glädja oss över
NN:s och NN:s äktenskap. Du har gett dem åt varandra. Vi tackar dig för de
år som de har fått dela med varandra. Tack för dagar av lycka och glädje som
du har välsignat dem med. Tack för att de har kunnat stödja varandra också
under svåra tider.

Ge NN och NN många gemensamma och rika år. Ge dem kraften att hjälpa
och tjäna varandra och gåvan att alltid få vara nära varandra. Fullborda du
det goda verk som du har börjat i dem. Låt din heliga Ande bo i deras hem,
välsigna deras äktenskap och alla deras kära. Lär oss alla att vårda gemenskapen
med dem som står oss nära.
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D. På födelsedagen
På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämp-
liga delar.
Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 389
– avslutande musik: 288
Man kan även sjunga födelsedagssången nr 749, Fröjdetoner klingar klara, s. 158.

Psaltarpsalm
Moment 3.

Mitt hjärta är redo, Gud,
mitt hjärta är redo, *
jag vill sjunga och spela.

Vakna, min själ,
vakna, harpa och lyra, *
jag vill väcka morgonrodnaden.

Jag vill tacka dig, Herre, bland folken, *
jag vill sjunga ditt lov bland alla folk.

Ty till himlen når din godhet, *
till skyarna din trofasthet.

Visa din höghet i himlen, o Gud, *
och din härlighet över hela jorden!

Ps. 57:8–12

eller

Bara hos Gud finner jag ro, *
från honom kommer min räddning.

Han är klippan som räddar mig, *
min borg där jag står trygg.

Ps. 62:2–3

eller
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Din nåd är mer värd än livet. *
Min tunga skall prisa dig.

Jag vill lova dig så länge jag lever *
och åkalla dig med lyfta händer.

Ps. 63:4–5

eller

Du är mitt hopp, o Herre, min Gud, *
min trygghet ända från min ungdom.

Från min första stund har du varit mitt stöd,
från moderlivet min styrka, *
jag sjunger ständigt ditt lov.

Överge mig inte, o Gud,
när jag är gammal och mitt hår har grånat, *
låt mig förkunna din kraft för nya släkten.

Din makt och trofasthet, o Gud, når upp till skyarna. *
Du som gör stora ting,
Gud, vem är som du?

Ps. 71:5–6, 18–19

eller

Hylla Herren, hela världen, †
tjäna Herren med glädje, *
träd fram inför honom med jubelrop!

Besinna att Herren är Gud,
han har gjort oss och vi är hans, *
hans folk, fåren i hans hjord.

Ps. 100:1–3

eller

Detta är dagen då Herren grep in. *
Låt oss jubla och vara glada!

Herre, hjälp oss! *
Herre, ge framgång!

Ps. 118: 24–25

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.

Jes. 43:1–3
Nu säger Herren:
han som har skapat dig:
Var inte rädd, jag har friköpt dig,
jag har gett dig ditt namn, du är min.
När du går genom vatten är jag med dig,
vattenmassorna skall inte dränka dig.
När du går genom eld skall du inte bli svedd,
lågorna skall inte bränna dig.
Jag är Herren, din Gud.

Klag. 3:22–25

Herrens nåd tar inte slut,
hans barmhärtighet upphör aldrig.
Varje morgon är den ny –
stor är din trofasthet.
Min andel är Herren, det vet jag,
därför hoppas jag på honom.
Herren är god mot den som kommer till honom,
mot den som sätter sin lit till honom.

Fil. 4:6–7

Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt
honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än
allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.

Kol. 3:15–17

Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som lemmar i en och
samma kropp. Visa er tacksamhet. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom
och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och
andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni
gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom
honom.

1 Thess. 5:16–24

Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds
vilja i Kristus Jesus. Släck inte anden, förakta inga profetior men pröva allt.
Ta vara på det som är bra, och avhåll er från allt slags ont.
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Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ
och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre
Jesus Kristus kommer. Han som kallar er är trofast, han skall åstadkomma det.

2 Thess. 2:16–17

Må vår herre Jesus Kristus själv och Gud, vår fader, som älskar oss och i sin
nåd har gett oss evig tröst och säkert hopp, uppmuntra och styrka er till allt
gott i gärning och ord.

1 Joh. 4:8–10

Den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades
Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv
genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har
älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.

Böneavsnitt
Moment 8.

Bön

1.
Allsmäktige Gud. Du är stor i nåd och oföränderlig i trofasthet. Du förblir
densamme i evighet. Vi tackar dig för de gångna åren, för glädje och sorg, och
för all den godhet som du visat oss. Förlåt oss allt det onda som vi har gjort,
både det vi gjorde fel och det vi lät bli att göra. Hjälp oss att av hjärtat förlåta
varandra. Ge oss tillit, tro och hopp inför framtiden. Beskydda oss för alla
faror. Lär oss att först söka ditt rike och din rättfärdighet. Hjälp oss att börja
och sluta varje dag i din Sons Jesu Kristi namn. Våra dagar finns upptecknade
i din bok. När den sista av dem är förbi, tag oss då upp till dig i ditt oförgängliga
rike.

2.
Käre himmelske Fader. Vi tackar dig för den tid som du har gett oss. Vi tackar
dig för de gångna åren och för denna dag. Tack för livets gåvor och för din
omsorg. Tack för goda och ljusa dagar. Tack för att du också i motgångar och
sorger har låtit oss få uppleva din närhet och välsignelse. Tack för alla som
står oss nära. Var med oss alla dagar. Hjälp oss att alltid förtrösta på dig och att
hämta kraft ur ditt ord. Gud, vi tackar dig för nådens och kärlekens outsinliga
källa. Styrk oss och ge oss nytt mod. Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.
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3.
Gud, i dag tackar vi dig för NN och hans/hennes födelsedag. Vi tackar för
livets gåva, som du har gett honom/henne. Vi tackar för dopet, i vilket NN
blev Guds barn och medlem av din församling. Vi tackar för att du har sänt
dina änglar att leda honom/henne på vandringen genom livet.

Fader, vi tackar dig för de människor som fick bli till välsignelse i NN:s barndom
och som gav honom/henne trygghet och stöd. Tack för ungdomsåren som
gav nya utmaningar och vänner. Tack för vuxenlivet med dess många uppgifter
och för alla de människor som har gett livet innehåll. Tack för dagar av glädje
och dagar av sorg, för kvällens skuggor och morgonens klara ljus. I dag ber vi
också för NN:s släktingar och vänner. Välsigna och bevara dem.

Himmelske Fader. Du tar emot oss med alla våra brister. Du har förbarmat dig
över oss i din Son Jesus Kristus. För hans skull är vi dina älskade barn. Låt oss
i hans närhet få uppleva din kärlek, och fyll oss med din glädje och frid under
alla de dagar vi har kvar att leva.
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E. Välsignelse av hem
Välsignelse av hem förrättas av en präst, en församlingsanställd eller en församlings-
medlem.
På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix
och ett tänt ljus.
Det fullständiga formuläret för välsignelse av hem finns i Kyrkliga förrättningar, del 1, s.
249.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 273 eller 462
– före välsignelsen: 278, 285:1–2, 289, 292 eller 492
– avslutande musik: 288: 1–6, 307, 454, 464, 584 eller sång nr 750, s. 159.

Inledningsord
Moment 2.

Kära kristna. Allt som Gud har skapat är gott och vi får ta emot det i tack-
samhet. Han har gett er, NN och NN, detta hem. I dag har vi samlats för att
tacka Gud, alla gåvors givare, och för att lyssna till hans ord. Vi ber om hans
välsignelse över detta hem, över dem som bor här och över alla gäster.

eller

Kära kristna. Hemmet är Guds stora gåva till oss. I vårt hem får vi leva i
trygghet och känna oss accepterade. När Kristus kommer in i ett hem fylls
det av förlåtelse och frid. I dag tackar vi Gud för detta hem och ber att han
skall välsigna det. Vi gör som vår Frälsare har lärt oss och säger: ”Frid över
detta hus.” (Luk. 10:5)

Psaltarpsalm
Moment 3.

Antifon
Min tillflykt är Herren,
jag har gjort den Högste till mitt värn.

Ps. 91:9
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Psalm
Den som bor i den Högstes skydd *
och vilar i den Väldiges skugga,

han säger: ”Herren är min tillflykt och min borg, *
min Gud som jag förtröstar på.”

Han täcker dig med sina vingar, †
under dem finner du tillflykt, *
hans trofasthet är en sköld och ett bålverk.

Din tillflykt är Herren, *
du har gjort den Högste till ditt värn.

Ps. 91:1–2, 4, 9

eller

Hylla Herren, hela världen, †
tjäna Herren med glädje, *
träd fram inför honom med jubelrop!

Besinna att Herren är Gud,
han har gjort oss och vi är hans, *
hans folk, fåren i hans hjord.

Gå in genom hans portar med tacksägelse, †
kom till hans förgårdar med lovsång. *
Tacka honom, prisa hans namn,

ty Herren är god,
evigt varar hans nåd, *
från släkte till släkte hans trofasthet.

Ps. 100

eller

Om inte Herren bygger huset *
är byggarnas möda förgäves.

Om inte Herren vaktar staden *
är väktarens vaka förgäves.

Förgäves stiger ni tidigt upp
och går sent till vila, †
ni som sliter för ert bröd. *
Men sina vänner ger Herren framgång.

Ps. 127:1–2

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.

1 Mos. 18:1–5

Herren visade sig för Abraham i Mamres lund. Abraham satt i tältöppningen
under den hetaste tiden på dagen. Han såg upp och fick se tre män stå där
framför honom. Då reste han sig från sin plats i tältöppningen och skyndade
emot dem och kastade sig till marken. ”Herre”, sade han, ”visa mig den hedern
att du inte går förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så att ni får tvätta
av era fötter. Sedan kan ni lägga er och vila under ett träd, så tar jag fram lite
mat som ni kan styrka er med innan ni fortsätter – nu när ni ändå har kommit
vägen förbi.” De svarade: ”Ja, gör det!”

5 Mos 8:12–14, 17

När du äter dig mätt och bygger fina hus att bo i, när dina kor och får förökar
sig, när du får mer av silver och guld och allt vad du äger förmeras, akta dig då
för att i högmod glömma Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ut ur
slavlägret. Tro inte att du av egen kraft och förmåga har skaffat dig denna
rikedom.

Jos. 24:15

Josua sade:
”Jag och min släkt vill tjäna Herren.”

Apg. 16:31

Tro på herren Jesus, så skall du bli räddad, du och din familj.

Rom. 12:10–18

Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig
aktning. Slappna inte i er iver, håll er brinnande i anden. Tjäna Herren.
Gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Hjälp Guds
heliga med vad de behöver, vinnlägg er om gästfrihet. Välsigna dem som
förföljer er, välsigna dem och förbanna dem inte. Gläd er med dem som gläder
sig och gråt med dem som gråter. Bemöt alla lika och håll er inte för goda att
umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont.
Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor
så långt det är möjligt och kommer an på er.
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Fil. 4:4–7

Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se
hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni
åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då
skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era
tankar skydd i Kristus Jesus.

Kol. 3:12–17

Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla,
vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och
var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit
er skall också ni förlåta. Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band
som ger fullkomlighet. Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades
till som lemmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. Låt Kristi ord bo
hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra,
med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i
era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn och
tacka Gud fadern genom honom.

Hebr. 13:2

Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft
änglar till gäster utan att veta om det.

1 Petr. 4:8–10

Framför allt skall ni älska varandra hängivet, ty kärleken gör att många synder
blir förlåtna. Var gästfria mot varandra utan att knota. Tjäna varandra, var
och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i
dess många former.

Upp. 3:20

Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren
skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig.

Luk. 10:38–42

Medan de var på väg gick Jesus in i en by, och en kvinna som hette Marta
bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria, som satte sig
vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon
hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: ”Herre,
bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt
henne att hjälpa till.” Herren svarade henne: ”Marta, Marta, du gör dig
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bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har
valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne.”

Luk. 19:1–10

Jesus kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette
Sackaios, och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se
vem denne Jesus var men kunde inte för folkmassan, för han var liten till
växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se
honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot
honom och sade: ”Skynda dig ner, Sackaios, i dag skall jag gästa ditt hem.”

Sackaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som
såg det mumlade förargat: ”Han har tagit in hos en syndare.” Men Sackaios
ställde sig upp och sade till Herren: ”Hälften av vad jag äger, herre, skall jag
ge åt de  fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon skall jag betala igen
det fyrdubbelt.” Jesus sade till honom: ”I dag har räddningen nått detta hus –
han är också en son till Abraham, och Människosonen har kommit för att
söka efter det som var förlorat och rädda det.”

Joh. 12:1–3

Sex dagar före påsken kom Jesus till Betania, där Lasaros bodde, han som
Jesus hade uppväckt från de döda. Man ordnade där en måltid för honom;
Marta passade upp, och Lasaros var en av dem som låg till bords med honom.
Maria tog då en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde Jesu fötter
och torkade dem sedan med sitt hår, och huset fylldes av doften från denna
balsam.

Joh. 15:9–12

Jesus säger:
”Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.

Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min
faders bud och är kvar i hans kärlek.

Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli
fullkomlig. Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat
er.”
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Böneavsnitt
Moment 8.

Välsignelse

Gud har i sin godhet gett oss ett hem och människor som står oss nära. Må
Gud, den treenige, Fadern och (+) Sonen och den heliga Anden, välsigna
detta hem, dem som bor här och alla gäster.

eller

Guds ord säger att det som Herren välsignar, det förblir välsignat för alltid.
(1 Krön. 17:27)

I förtröstan på detta löfte välsignar jag detta hem i Faderns och (+) Sonens
och den heliga Andens namn. Må detta hem vara en plats där man frågar
efter Gud och följer hans vilja. Må Guds frid bo i era hjärtan.

Bön

1.
Himmelske Fader. Vi prisar dig för de gåvor som du ger oss och för att du är
nära i livets alla skiften. Ur din hand får vi ta emot allt vad vi har. Hjälp oss
att rätt bruka dina gåvor. Välsigna detta hem. Låt dem som bor här känna
trygghet och samhörighet. Hjälp dem att älska och respektera varandra. Låt
dem som gästar detta hem få känna värme och gemenskap. Hör oss för din
Sons Jesu Kristi skull.

2.
Gode Gud. Vi tackar dig för hemmet vi fått. Vi tackar dig för att vi här får
leva, arbeta och vila. Var du, Herre, med oss i vårt hem. Beskydda oss i din
godhet. Låt oss få känna trygghet och frid i vårt hem och ge oss kraft för våra
uppgifter. Låt vårt hem få vila på en grund som håller också i prövningarna.
Bevara sämjan i vårt hem. Hjälp oss att slå vakt om vår kristna tro och att
föra den vidare till nya släktled. Låt vårt hem vara öppet för alla som du
sänder till oss. Detta ber vi om i din Sons Jesu Kristi namn.



21.2
Sjukbesök
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A. Förbön för sjuka
Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.
Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för
sjuka finns i Kyrkliga förrättningar, del 1, s. 210.
Vid smörjelsen används t.ex. olivolja.
Då nattvard firas vid sjukbesöket följs formuläret för sjukkommunion, se Kyrkliga
förrättningar, del 1, s. 197.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 270:1–5, 390 eller 400
– svar: 267, 278, 304, 306, 314 eller 391
– avslutande musik: 370, 373: 9–11 eller 395

Inledningsord
Moment 2.

Kära vänner. Jesus har kommit för att dela våra sjukdomar och plågor. I bibeln
står det: ”Det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led.” (Jes. 53: 4)

Psaltarpsalm
Moment 3.

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.

Du dukar ett bord för mig  *
i mina fienders åsyn,

du smörjer mitt huvud med olja  *
och fyller min bägare till brädden.

Din godhet och nåd skall följa mig  *
varje dag i mitt liv,
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och Herrens hus skall vara mitt hem *
så länge jag lever.

Ps. 23

eller

Hur länge skall du glömma mig, Herre? *
Hur länge skall du dölja ditt ansikte?

Hur länge skall tankarna mala, †
mitt hjärta ängslas dag efter dag? *
Hur länge skall min fiende triumfera?

Se på mig, svara mig, Herre, min Gud!
Ge ny glans åt mina ögon, *
låt mig inte somna in i döden,

låt inte min fiende säga att han besegrat mig, *
mina ovänner jubla över mitt fall.

Jag litar på din godhet, *
mitt hjärta skall jubla över din hjälp.

Jag vill sjunga till Herrens ära, *
ty han är god mot mig.

Ps. 13:2–6

eller

Jag sökte mig till Herren och han svarade mig, *
han befriade mig från all fruktan.

Se mot honom och stråla av glädje, *
sänk inte blicken i skam.

Jag eländige ropade, Herren hörde, *
han räddade mig ur all min nöd.

Herrens ängel håller vakt *
kring hans trogna och räddar dem.

Se och smaka Herrens godhet, *
lycklig den som flyr till honom!

Frukta Herren, ni hans heliga, *
de som fruktar honom lider ingen brist.

Ps. 34:5–10

eller

Som hjorten längtar till bäckens vatten, *
så längtar jag till dig, o Gud.

Jag törstar efter Gud, *
efter den levande Guden.

När får jag komma, *
när får jag träda fram inför Gud?



48 ANDAKTER VID OLIKA TILLFÄLLEN

Varför är du tyngd av sorg, min själ,
och full av oro? *
Sätt ditt hopp till Gud!

Jag skall åter få tacka honom, *
min räddare och min Gud.

Ps. 42:2–3, 6

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

Bibelläsning
Moment 4.

Job 19:25

Jag vet att min befriare lever.

Jes. 53:3–4

Han var föraktad och övergiven av alla,
en plågad man, van vid sjukdom,
en som man vänder sig bort ifrån.
Han var föraktad, utan värde i våra ögon.
Men det var våra sjukdomar han bar,
våra plågor han led,
när vi trodde att han blev straffad,
slagen av Gud, förnedrad.

Ef. 3:14–21

Därför vill jag falla på knä för Fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen
och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och
styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo
i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni
tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden
och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills
hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår
göra långt mer än vi kan begära eller tänka, hans är härligheten genom kyrkan
och genom Kristus Jesus, i alla släktled i evigheters evighet, amen.
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Fil. 4:6–7

Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt
honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än
allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.

1 Joh. 4:9–10

Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för
att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud
utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.

Matt. 7:7–8

Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den
som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall
dörren öppnas.

Mark. 1:30–34

Simons svärmor låg i feber, och det sade de genast till Jesus. Han gick fram till
henne, tog hennes hand och reste henne upp. Och febern lämnade henne,
och hon passade upp dem. På kvällen, efter solnedgången, kom man till
honom med alla sjuka och besatta. Hela staden hade samlats utanför dörren.
Och han botade många som led av olika sjukdomar och drev ut många
demoner.

Böneavsnitt
Moment 8.
Böneavsnittet kan inledas med syndabekännelse och avlösning.

Välsignelse
Alternativ A: Handpåläggning
Den som förrättar andakten lägger sin hand på den sjuka och säger:

I det heliga dopet blev du upptagen i Guds eviga nådeförbund, och vår
Frälsare 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.” (Matt. 9:2)

Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes delaktighet
vare med dig. Amen.
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Alternativ B: Smörjelse med olja

Det står i bibeln: ”Är någon av er sjuk skall han kalla till sig de äldste i
församlingen, och de skall smörja honom med olja i Herrens namn och be
böner över honom. Deras bön i tro skall rädda den sjuke, och Herren skall
göra honom frisk. Och har han syndat skall han få förlåtelse.” (Jak. 5:14–15)

Den som förrättar andakten tecknar med olja ett kors på den sjukas panna och  säger:

I tro på detta bibelord smörjer jag dig, NN (förnamn), i Faderns och + Sonens
och den heliga Andens namn. Tro på Gud och förtrösta på hans nåd. Amen.

Bön
Allsmäktige Gud. Du är livets källa och du hjälper var och en som förtröstar
på dig. Vi tackar dig för din välsignelse och ber: Var med NN. Stöd och styrk
honom/henne med din kraft. Låt din vilja ske och gör honom/henne frisk.
Ge vishet och kraft åt hans/hennes närmaste och åt alla dem som vårdar
honom/henne. Hjälp oss alla att hoppas på dig och att bäras av din närhet i
livets alla skiften. Detta ber vi om i din Sons Jesu Kristi namn.
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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
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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.



54 ANDAKTER VID OLIKA TILLFÄLLEN

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.
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21.3
I tider av sorg



58 ANDAKTER VID OLIKA TILLFÄLLEN

A. När någon har avlidit
När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid
den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet eller vid kyrkan.
På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix
och ett tänt ljus. Man kan lägga blommor på den avlidnas bröst.
Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.
Det fullständiga formuläret för denna andakt finns i Kyrkliga förrättningar, del 1, s. 223.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 239, 241, 381 eller 390
– svar: 267, 371:5–6 eller 400
– avslutande musik: 31, 60:4–6, 65:6, 524 eller 560

Man kan också sjunga sången nr 742, O Gud, du mig ej överger, s. 160.

Inledningsord
Moment 2.

Kära vänner. I vår sorg och saknad får vi denna stund stanna inför Jesu ord
när han säger: ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka
er vila.” (Matt. 11:28)

eller

Kära vänner. NN har lämnat detta liv. Nu står vi här med vår hjälplöshet
inför döden och våra frågor inför mycket som vi inte förstår. Därför vänder vi
oss till Gud i bön och söker kraft och tröst ur hans ord. Låt oss nu bli stilla
inför Gud i vår sorg.

Psaltarpsalm
Moment 3.

Herren är min herde, *
ingenting skall fattas mig.
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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

Men nu är jag alltid hos dig, *
du håller mig vid handen.

Du leder mig efter din vilja, *
du för mig på härlighetens väg.

Äger jag dig i himlen *
önskar jag ingenting på jorden.

Min kropp och mitt mod må svika, *
men jag har Gud, han är min klippa för evigt.

Ps. 73:23–26

eller

Människans dagar är som gräset: *
hon spirar som blomman på marken,

så sveper vinden fram, och den är borta, *
platsen där den stod är tom.

Men evigt varar Herrens nåd *
mot dem som fruktar honom.

Hans trofasthet når till kommande släkten, *
när man håller hans förbund.

Ps. 103:15–18

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.

Pred. 12:7

Stoftet återvänder till jorden, sitt ursprung,
och livsanden återvänder till Gud, som gav den.

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. 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.

Upp. 1:17–18

När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Och han lade sin
högra hand på mig och sade: ”Var inte rädd. Jag är den förste och den siste
och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag
har nycklarna till döden och dödsriket.”

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. 14:1–4

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 för 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. Och vägen dit jag
går, den känner ni.”
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Böneavsnitt
Moment 8.

Bön

1.
Allsmäktige Gud, käre himmelske Fader. Döden har kommit oss nära när nu
NN har slutat sin livsvandring. Inför dig minns vi honom/henne och hela
hans/hennes liv, och denna stund tackar vi dig för allt som du gav oss genom
honom/henne. Vi känner tacksamhet för det som vi fått dela med varandra
under livet. Hjälp oss att med tacksamhet bevara minnet av NN i våra hjärtan.
I förtröstan på din eviga nåd anförtror vi honom/henne och oss själva i dina
händer.

Gud, du ser våra innersta tankar. Var nära oss och trösta oss. Hjälp oss att lita
på din omsorg. I dig får vi gömma också vår sorg. Tack för att vi får vila i dig
också när vi är trötta och utmattade. Hjälp oss att stå vid varandras sida i
sorgen. Ge oss kraft och mod att sköta de uppgifter som ligger framför oss och
hjälp oss att bemöta varandra med kärlek och vishet. Hjälp oss att inte stöta
ifrån oss dem som vill visa sitt deltagande.

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

Himmelske Fader. Vi tackar dig för livets gåva och för alla de stunder av både
glädje och sorg som du har gett oss. Hela vårt liv står i dina händer. Vi
överlämnar oss åt din kärlek och nåd. Bevara oss i tron, så att vi en gång
tillsammans med alla våra kära får uppstå till det eviga livet. Hör vår bön för
din Sons Jesu Kristi skull.

2.
Gud, du är en Gud för levande och döda.
Inför dig är alla levande.
Nu har döden besökt oss.
I denna stund minns vi NN och ber:
Låt oss också i döden förtrösta på den seger
som din Son Jesus Kristus har vunnit.
Detta ber vi om i hans namn.
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3.
Helige, levande Gud.
Tack för att vi får lämna NN i dina händer.
Låt ditt eviga ljus lysa för honom/henne.
Ingjut din frid i våra hjärtan.
Var oss nådig
för din älskade Sons Jesu Kristi skull.

Herrens bön
Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

Korstecknet och avskedet

 Herre, ge NN den eviga vilan,
låt ditt himmelska ljus lysa för honom/henne.

Den som förrättar andakten tecknar korstecknet på den avlidnas panna och säger:

Må Guds heliga änglar föra dig till det eviga livet.

Den som förrättar andakten kan täcka över den dödas ansikte med en duk eller be någon
av de anhöriga göra det.
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B. I sorgehuset
Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.
Det fullständiga formuläret för andakt i sorgehuset finns i Kyrkliga förrättningar, del 1,
s. 229.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 131, 180, 243, 244, 360 eller 399
– avslutande musik: 368, 376, 378, 386, 388 eller 402

Man kan också sjunga sången nr 742 , O, Gud, du mig ej överger, s. 160.

Inledningsord
Moment 2.

Kära vänner. I vår sorg och saknad får vi denna stund stanna inför Jesu ord,
när han säger: ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka
er vila.” (Matt. 11:28)

eller

Kära vänner. NN har lämnat detta liv och hans/hennes plats i hemmet är
tom. Vi står villrådiga inför döden och bär på många frågor som inte får något
svar. Vi vet att sorgen behöver sin tid. Låt oss nu i stillhet och bön söka hjälp
hos Gud och lyssna till hans ord.

Psaltarpsalm
Moment 3.

Barmhärtig och nådig är Herren, *
sen till vrede och rik på kärlek.

Han går inte ständigt till rätta med oss, *
hans vrede varar inte för evigt.

Han handlar inte mot oss som vi förtjänat, *
han ger oss inte våra synders lön.

Ty så hög som himlen välver sig över jorden, *
så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.

Så långt som öster är från väster, *
så långt från oss förvisar han vår synd.
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Som en far visar ömhet mot barnen, *
så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom.

Ty han vet hur vi är skapade, *
han minns att vi är mull.

Människans dagar är som gräset: *
hon spirar som blomman på marken,

så sveper vinden fram, och den är borta, *
platsen där den stod är tom.

Men evigt varar Herrens nåd *
mot dem som fruktar honom.

Hans trofasthet når till kommande släkten, *
när man håller hans förbund.

Ps. 103:8–18

eller

Jag sträcker mina händer mot dig, *
öppnar mig som törstig jord.

Herre, skynda att svara mig, *
jag orkar inte mer.

Dölj inte ditt ansikte för mig, *
då blir jag lik dem som lagts i graven.

Låt mig var morgon möta din trofasthet, *
ty jag förtröstar på dig.

Visa mig den väg jag skall gå, *
jag sätter mitt hopp till dig.

Ps. 143:6–8

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

Bibelläsning
Moment  4.

1 Thess. 4:13–18

Bröder, vi vill att ni skall veta hur det går med dem som avlider, så att ni inte
behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp.

Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då skall Gud också genom
Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. Med stöd av vad Herren
lärt oss säger vi er detta: vi som är kvar här i livet då Herren kommer skall inte
gå före de avlidna. Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans
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befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då skall de som är
döda i Kristus uppstå först, och därefter skall vi som är kvar i livet föras bort
bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och se-
dan skall vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord.

1 Thess. 5:10–11

Jesus Kristus har dött för oss för att vi skall leva tillsammans med honom, vare
sig vi nu är vakna eller sover. Därför skall ni trösta och bygga upp varandra, så
som ni ju också gör.

Joh. 5:24–29

Jesus säger:
”Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom

som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har
övergått från döden till livet. Sannerligen, jag säger er: den stund kommer, ja,
den är redan här, då de döda skall höra Guds sons röst och de som hör den
skall få liv. Ty liksom Fadern äger liv, så har han också låtit Sonen äga liv, och
han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människosonen.
Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina
gravar skall höra hans röst och gå ut ur dem; de som har gjort det goda skall
uppstå till livet, och de som har gjort det onda skall uppstå till domen.”

Joh. 14:1–4

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 för 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. Och vägen dit jag
går, den känner ni.”

Böneavsnitt
Moment 8.

Bön

1.
Gud, vår Fader. Kom med ditt ljus in i vårt mörker. Vi överlämnar NN i dina
händer och tackar dig för allt det goda som du gav oss genom honom/henne.
Inneslut oss alla i din förlåtelse. Trösta oss i vår sorg. Hjälp oss att möta
framtiden med frimodighet och trygghet. Vi tror och förtröstar på din Son
Jesus Kristus, som är uppståndelsen och livet.
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2.
Gud, vår himmelske Fader. Du känner sorgen i denna familj / detta hem.
Endast du kan ge trygghet och tröst. Var nära i saknaden. Ge kraft att uthärda
tomheten. Hjälp oss alla att lita på din omsorg och närhet när sorgen fyller
våra dagar.

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

Vi tackar dig för Kristi seger över döden. Låt ljuset från hans uppståndelse
lysa in i detta hem. Ge din hjälp och kraft för alla praktiska uppgifter som nu
ligger framför. Hjälp oss när vi möter andra människor. Vi överlämnar NN, oss
själva och varandra i dina händer. Hör oss, Gud, för din Sons Jesu Kristi skull.

3.
Gud, vår himmelske Far. Vi kommer inför dig med vår sorg. Du är vår enda
tillflykt när orden och krafterna har tagit slut. Vi överlämnar NN i dina
kärleksfulla händer. Våra hjärtan är fyllda av sorg och förtvivlan. Far, du ser
att vårt eget liv är bristfullt på många sätt. Förbarma dig över oss. Ge oss kraft
att orka vidare och att kunna ta en dag i sänder. Hjälp oss när natten kommer,
så att vi får sova och hämta nya krafter. Sänd människor i vår väg som kan
trösta och hjälpa och som kan bära oss i förbön. Vi tackar dig för att du är vår
tröst och för att du har gett oss hoppet att en gång få återförenas med våra
kära i himlen.
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C. Vid själaringning
I samband med själaringningen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda
det i tillämpliga delar. Vid själaringningen iakttas lokala traditioner.
Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.
Under andakten kan man tända ett minnesljus.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 238, 319, 571, 578 eller 579
– före böneavsnittet: 265 eller 276
– avslutande musik: 306, 402 eller 522

Inledningsord
Moment  2.

Kära vänner. Jesus kallar de betryckta och sorgsna till sig. Han säger: ”Kom
till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila.” (Matt. 11:28)

eller

Kära vänner. Vi har samlats i  – – –  för att lyssna till själaringningen. Samtidigt
tänker vi på NN, som inte längre är med i vår krets. Vi stillar oss nu och ber
om tröst i sorgen och om kraft för de dagar som kommer.

Psaltarpsalm
Moment  3.

Bara hos Gud finner jag ro, *
från honom kommer min räddning.

Han är klippan som räddar mig, *
min borg där jag står trygg.

Ps. 62:2–3

eller

Men nu är jag alltid hos dig, *
du håller mig vid handen.
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Du leder mig efter din vilja, *
du för mig på härlighetens väg.

Äger jag dig i himlen *
önskar jag ingenting på jorden.

Min kropp och mitt mod må svika, *
men jag har Gud, han är min klippa för evigt.

Ps. 73:23–26

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

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.

Joh. 6:37–40

Jesus säger:
”Alla som Fadern ger mig skall komma till mig, och den som kommer

till mig skall jag inte visa bort. Ty jag har inte kommit ner från himlen för att
göra vad jag själv vill utan för att göra hans vilja som har sänt mig. 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.”

Joh. 14:1–6
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 för 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. Och vägen dit jag
går, den känner ni.” Tomas sade: ”Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då
känna vägen?”
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Jesus svarade:
”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom

genom  mig.”

Böneavsnitt
Moment  8.

Bön
1.
Allsmäktige Gud, barmhärtige Fader. Döden har kommit oss nära och därför
står vi nu inför dig. Du ger oss livet och du bestämmer våra dagars tal. Nu har
NN kallats från oss. Hans/hennes plats i hemmet är tom, men inom oss lever
många minnen kvar. Herre, var nära oss och hjälp oss att förtrösta på dig. Du
är större än vår sorg, och därför kommer vi till dig sådana som vi är. Du känner
oss, du är större än vårt hjärta och vet allt.

Vi tackar dig för de år vi har fått tillsammans och för allt vad NN har betytt
för oss. Vi tackar för det som ger oss mod att leva. Befria oss från allt som
plågar oss. Tack för att du för Kristi skull förlåter oss allt vad vi har brutit. Vi
tackar dig för de människor som står vid vår sida och delar vår saknad. Hjälp
oss i sorgen och stöd oss i alla de praktiska uppgifter som nu ligger framför.

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

Medan klockorna kallar oss till stillhet vänder vi våra tankar till dig, Herre.
Vi överlämnar NN i dina händer. Låt din Son Jesus Kristus vara vår trygghet
i livet och i döden. Hjälp oss att i tro och hopp vandra mot det himmelska
hemmet, där vi tillsammans med alla heliga får prisa dig för frälsningens gåva.
Gud, hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.

2.
Gud, himmelske Fader, trösta oss som nu sörjer NN. Styrk oss med din kraft
och stöd oss med din Ande. Kom och var oss nära, stå vid vår sida. Hjälp oss
att dela sorgen och saknaden med varandra. Låt oss se din omsorg mitt i all
sorg. Tack för löftet att den som tror på Kristus skall leva om han än dör. Tack
för det eviga livets ljus.
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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

Gud, käre himmelske Fader, det känns svårt för oss att avstå från NN. Men vi
tror att han/hon har fått gå in i den eviga vilan, där han/hon nu är fri från
bekymmer, lidande och plågor. Tag emot honom/henne. Trösta och styrk oss
som är kvar, och hjälp oss att alltid lita på dig och din nåd. Hör oss för din
Sons Jesu Kristi skull.
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D. Vid minnesstund
Detta formulär kan i tillämpliga delar användas vid minnesstund över en avliden eller
t.ex. på årsdagen av ett dödsfall eller vid släktmöten där man minns bortgångna med-
lemmar.
Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.
Vid en minnesstund kan man på ett bord som är täckt med en vit duk placera en bibel,
ett kors eller ett krucifix, ett fotografi av den avlidna och ett tänt ljus.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 274, 319 eller 571
– före böneavsnittet: 243, 310, 402 eller 414
– avslutande musik: 31, 243, 259:5–7, 273:5–6, 292, 306 eller 539:3–5

Inledningsord
Moment 2.

Kära vänner. Vi har samlats för att minnas NN / för att minnas bortgångna
medlemmar av vår släkt. Vi tänker på hur mycket han/hon/de har betytt för
oss, och vi känner tacksamhet för gemensamma upplevelser som alltjämt lever
kvar i vårt minne. Dödens närhet berör oss alla. Här får vi dela vår sorg och
saknad. Gud är Herren över liv och död, och han har lovat vara med oss alla
dagar. Han leder oss med sitt ord på vägen till det eviga livet.

eller

Kära vänner. Den uppståndne Herren Kristus säger: ”Var inte rädd. Jag är
den förste och den siste och den som lever” (Upp. 1:17–18). Alla är vi länkar i
generationernas kedja och var och en av oss skall gå bort när tiden är inne.
Men Kristus är densamme i går, i dag och i evighet. I tron på honom finner vi
det oförgängliga livet. Han är med oss alla dagar till tidens slut.

Psaltarpsalm
Moment  3.

Herren är min herde, *
ingenting skall fattas mig.
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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

Bara hos Gud finner jag ro, *
från honom kommer min räddning.

Han är klippan som räddar mig, *
min borg där jag står trygg.

Bara hos Gud finner jag ro, *
från honom kommer mitt hopp.

Han är klippan som räddar mig, *
min borg där jag står trygg.

Från Gud kommer min hjälp och min ära, *
Gud är min tillflykt, min starka klippa.

Ps. 62:2–3, 6–8

eller

Lär oss hur få våra dagar är, *
då vinner vårt hjärta vishet.

Kom tillbaka, Herre! Hur länge skall du vredgas? *
Förbarma dig över dina tjänare!

Mätta oss var morgon med din nåd, *
så får vi jubla av glädje i alla våra dagar.

Gläd oss lika länge som du plågat oss, *
lika många år som vi har lidit.

Ps. 90:12–15

eller



73VID MINNESSTUND

Människans dagar är som gräset: *
hon spirar som blomman på marken,

så sveper vinden fram, och den är borta, *
platsen där den stod är tom.

Men evigt varar Herrens nåd *
mot dem som fruktar honom.

Hans trofasthet når till kommande släkten, *
när man håller hans förbund.

Ps. 103:15–18

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

Bibelläsning
Moment 4.

 Rom. 14:7–9

Ingen av oss lever för sin egen skull, och ingen dör för sin egen skull. Om vi lever,
lever vi för Herren, och om vi dör, dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör
tillhör vi alltså Herren. Ty Kristus dog och fick liv igen för att härska över både
döda och levande.

1 Kor. 15:53–57

Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet.
Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då blir
det så som skriftordet säger: Döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, var är din
seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden, och synden har sin kraft i lagen.
Gud vare tack som ger oss segern genom vår herre Jesus Kristus.

2 Kor. 4:16–18

Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner förnyas min inre
människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den
överväldigande, eviga härlighet de bereder åt mig, som inte riktar blicken mot det
synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.
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Mark. 13:33–37

Jesus säger:
”Se till att ni håller er vakna, ni vet inte när tiden är inne. Det blir som

när en man har rest bort; han har lämnat sitt hus och låtit sina tjänare ta
hand om det, var och en med sin uppgift, och han har befallt portvakten att
vaka. Håll er alltså vakna, ni vet inte när husets herre kommer, om det blir på
kvällen eller vid midnatt eller i gryningen eller på morgonen. Se upp, så att
han inte plötsligt kommer och finner er sovande. Jag säger till er, och jag
säger till alla: Håll er vakna!”

Joh. 6:37–40

Jesus säger:
”Alla som Fadern ger mig skall komma till mig, och den som kommer

till mig skall jag inte visa bort. Ty jag har inte kommit ner från himlen för att
göra vad jag själv vill utan för att göra hans vilja som har sänt mig. 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.”

Joh. 15:9–12

Jesus säger:
”Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.

Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min
faders bud och är kvar i hans kärlek.

Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli
fullkomlig. Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat
er.”

Böneavsnitt
Moment 8.

Bön
1.
Gud, vår himmelske Fader. Du skänker oss vårt liv och vi vänder åter till dig.
För ett ögonblick höljer du vårt liv i dödens hemlighet, för att åter lyfta upp
det i ljuset, renat och förnyat. Se till oss och hör oss, vi som saknar våra
bortgångna kära. Trösta oss i vår sorg och hjälp oss att ta varje dag ur din
hand. Tack för att du vill oss väl. Gud, inför dig blir vi stilla och tänker på
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den/dem som har avsomnat. Vi tänker på vårt eget liv, på vår död och på den
härlighet som väntar oss. Hör nu också vår tysta bön.

– tyst bön

Gud, var med oss när vår tid är inne och vårt hjärta slår sitt sista slag. Tag oss
då hem till dig. Dig vare pris och ära, nu och i evighet.

 2.
Gud, himmelske Fader. Tack för att du känner oss. Du vet vår sorg och saknad.
Ge oss kraft och tröst i livet. Stärk vår tro på att allt vilar i dina händer. Gud,
inför dig blir vi stilla och tänker på den/dem som har avsomnat. Vi tänker på
vårt eget liv, på vår död och på den härlighet som väntar oss. Hör nu också
vår tysta bön.

– tyst bön

Tack för den gemenskap vi har fått erfara här i tiden. Ge oss nåden att också
i evigheten få möta våra bortgångna kära hos dig, barmhärtige Gud. Låt oss
mitt i vår sorg och saknad få se glansen av det eviga ljuset. Hör oss för din
älskade Sons Jesu Kristi skull.
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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.
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F. I krissituationer
Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.
Det fullständiga formuläret för andakt i krissituationer finns i Kyrkliga förrättningar,
del 1, s. 235.

Psalmer
Vid andakten kan man sjunga någon eller några av följande psalmer: 327, 341, 346, 349,
360, 363, 364, 376, 378, 382, 390 eller 401.

Inledningsord
Moment 2.

Kära vänner. Vi står här i vår bestörtning utan att kunna tänka klart. Det
som drabbat oss känns ofattbart och vi är fyllda av sorg. I denna rådlöshet
frågar vi med psalmisten: ”Förkastar Herren för alltid, skall han aldrig mer
visa nåd? Är Gud inte längre god mot oss, står vreden i vägen för hans
barmhärtighet?” Ändå ber vi: ”Lyssna på mig, skynda till min hjälp.” (Ps. 77:8,
10, Ps. 31:3)

eller

Kära vänner. Vi står nu i en situation när så mycket har söndrats.  Det lidande
som har drabbat oss tvingar oss att stanna upp. Vi har fått en börda som vi
inte själva orkar bära, och därför behöver vi kraft. Nu om någonsin är vi
kallade att tillsammans bära varandras bördor. ”Lider en kroppsdel, så lider
också alla de andra.” (1 Kor. 12:26)

eller

Kära vänner. Vi har nu tvingats att stanna upp. Vi trevar efter en fast punkt
för att kunna orientera oss på nytt. Vi väntar på någon som kunde ge råd,
men finner inga svar. Vi ville säga något, men orden är tomma. Med Job
måste vi utbrista: ”Jag sätter handen för munnen.” (Job 39:37)
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Psaltarpsalm
Moment 3.

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.

Du dukar ett bord för mig *
i mina fienders åsyn,

du smörjer mitt huvud med olja *
och fyller min bägare till brädden.

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

eller

Hör, Herre, när jag ropar, *
visa mig nåd och svara mig.

”Sök Herren”, manar mitt hjärta. *
Dig, o Herre, söker jag.

Dölj inte ditt ansikte för mig,
visa inte bort din tjänare i vrede, *
du som varit min hjälpare.

Stöt inte bort mig, överge mig inte, *
min Gud, du som räddar mig.

Om min far och min mor överger mig *
skall Herren ta sig an mig.

Visa mig, Herre, din väg! *
Led mig på en jämn stig,
jag omges av fiender.

Ps. 27:7–11

eller
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Som hjorten längtar till bäckens vatten, *
så längtar jag till dig, o Gud.

Jag törstar efter Gud, *
efter den levande Guden.

När får jag komma, *
när får jag träda fram inför Gud?

Tårar har blivit min föda
dag och natt. *
Ständigt frågar man mig:
”Var är din Gud?”

Jag överväldigas av sorg *
när jag minns det som var,

hur jag gick i den Mäktiges hägn *
upp till Guds hus,

med tacksägelse och glädjerop *
i skaran som drog upp till högtid.

Varför är du tyngd av sorg, min själ,
och full av oro? *
Sätt ditt hopp till Gud!

Jag skall åter få tacka honom, *
min räddare och min Gud.

Ps. 42:2–6

eller

Gud är vår tillflykt och vår styrka, *
en hjälp i nöden, som aldrig svikit.

Därför räds vi inte om än jorden skälver *
och bergen störtar i havets djup,

om än vattnen brusar och skummar *
och bergen darrar vid havets uppror.

Därinne bor Gud, den skall aldrig falla, *
den får hjälp av Gud när morgonen gryr.

Folken larmar, riken vacklar. *
Då hörs hans röst och jorden bävar.

Herren Sebaot är med oss, *
Jakobs Gud är vår borg.

Ps. 46:2–4, 7–8

eller

Herre, min Gud, om dagen ropar jag på hjälp, *
om natten stiger mitt klagoskri till dig.

Låt min bön nå fram, *
lyssna till min klagan.

Mitt liv är fyllt av elände, *
jag står vid dödsrikets rand.
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Mitt lidande gör blicken skum.
Varje dag ropar jag till dig, *
Herre, jag sträcker mina händer mot dig.

Ps. 88:2–4, 10

eller

Herre, du har varit vår tillflykt *
från släkte till släkte.

Du fanns innan bergen föddes, †
innan jorden och världen blev till. *
Du är Gud från evighet till evighet.

Du låter människan bli mull igen, *
du säger: Bli vad du en gång var!

Tusen år är i dina ögon
som den dag som förgick i går, *
som en av nattens timmar.

Människorna sveper du bort, *
de är som morgonsömnen.

De förgås som gräset. †
Fast det frodas om morgonen är det förgängligt: *
mot kvällen vissnar det och torkar bort.

Kom tillbaka, Herre! Hur länge skall du vredgas? *
Förbarma dig över din tjänare!

Mätta oss var morgon med din nåd, *
så får vi jubla av glädje i alla våra dagar.

Gläd oss lika länge som du plågat oss, *
lika många år som vi har lidit.

Ps. 90:1–6, 13–15

eller

Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
Herre, hör mitt rop, *
lyssna när jag bönfaller dig!

Om du lade synder på minnet, *
Herre, vem kunde då bestå?

Men hos dig finns förlåtelse, *
och därför fruktar man dig.

Jag väntar på Herren,
jag längtar, *
jag hoppas få höra hans ord.

Jag längtar efter Herren
mer än väktarna efter morgonen, *
än väktarna efter morgonen.

Ps. 130:1–6
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eller

Herre, du rannsakar mig och känner mig. †
Om jag står eller sitter vet du det, *
fast du är långt borta vet du vad jag tänker.

Om jag går eller ligger ser du det, *
du är förtrogen med allt jag gör.

Innan ordet är på min tunga *
vet du, Herre, allt jag vill säga.

Du omger mig på alla sidor, *
jag är helt i din hand.

Den kunskapen är för djup för mig, *
den övergår mitt förstånd.

Var skulle jag komma undan din närhet? *
Vart skulle jag fly för din blick?

Stiger jag upp till himlen, finns du där, *
lägger jag mig i dödsriket, är du också där.

Tog jag morgonrodnadens vingar, *
gick jag till vila ytterst i havet,

skulle du nå mig även där *
och gripa mig med din hand.

Om jag säger: Mörker må täcka mig, *
ljuset omkring mig bli natt,

så är inte mörkret mörkt för dig,
natten är ljus som dagen, *
själva mörkret är ljus.

Ps. 139:1–12

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

Bibelläsning
Moment  4.

Job 1:13–21

En dag när Jobs söner och döttrar var på fest hemma hos den äldste brodern
kom en budbärare till Job och sade: ”Oxarna gick för plogen och åsnorna
betade bredvid. Då kom sabeerna och rövade bort dem och högg ner folket.
Jag ensam kom undan och kan berätta det för dig.”

Medan han ännu talade kom en till och sade: ”Guds eld slog ner från
himlen och brände ihjäl fåren och folket. Jag ensam kom undan och kan
berätta det för dig.”
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Medan han ännu talade kom en till och berättade: ”Kaldeerna anföll
med tre horder, de tog kamelerna och högg ner folket. Jag ensam kom undan
och kan berätta det för dig.”

Medan han ännu talade kom en till och sade: ”Dina söner och döttrar
var på fest hemma hos den äldste brodern. Då kom en väldig stormby farande
från öknen. Den tog tag i husets fyra hörn, och huset föll samman över folket
och alla dog. Jag ensam kom undan och kan berätta det för dig.”

Då reste sig Job och rev sönder sin mantel och skar av sitt hår. Han föll
på knä och sade:

”Naken kom jag ur min moders liv,
naken vänder jag åter.
Herren gav och Herren tog,
lovat vare Herrens namn.”

Pred. 3:1–8, 11

Allt har sin tid,
det finns en tid för allt som sker under himlen:
en tid för födelse, en tid för död,
en tid att plantera, en tid att rycka upp,
en tid att dräpa, en tid att läka,
en tid att riva ner, en tid att bygga upp,
en tid att gråta, en tid att le,
en tid att sörja, en tid att dansa,
en tid att kasta stenar, en tid att samla stenar,
en tid att ta i famn, en tid att avstå från famntag,
en tid att skaffa, en tid att mista,
en tid att spara, en tid att kasta,
en tid att riva sönder, en tid att sy ihop,
en tid att tiga, en tid att tala,
en tid att älska, en tid att hata,
en tid för krig, en tid för fred.

Allt vad Gud har gjort är skönt i rätta stunden.
Han låter människor urskilja ett sammanhang,
men aldrig kan de fatta Guds verk från början till slut.

Jer. 29:11–14

Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge
er en framtid och ett hopp.  När ni åkallar mig och ber till mig skall jag lyssna på er.
När ni söker mig skall ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig skall jag låta
er finna mig, säger Herren. Jag skall vända ert öde och samla in er från alla de folk
och alla de platser till vilka jag har fördrivit er, säger Herren.
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Klag. 3:16–26

Han krossade mina tänder mot stenar
och trampade ner mig i gruset.
Du tog bort allt gott ur mitt liv,
jag glömde vad lycka var.
Jag tänkte: Nu orkar jag inte mer,
jag hoppas inte längre på Herren.

Tanken på min nöd och hemlöshet
är malört och gift.
Den lämnar mig inte,
och jag är betryckt.
Detta går mig till sinnes,
därför våndas jag.

Men Herrens nåd tar inte slut,
hans barmhärtighet upphör aldrig.
Varje morgon är den ny –
stor är din trofasthet.
Min andel är Herren, det vet jag,
därför hoppas jag på honom.

Herren är god mot den som kommer till honom,
mot den som sätter sin lit till honom.
Det är gott att hoppas i stillhet
på hjälp från Herren.

Rom. 8:35, 37–39

Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller
svält, nakenhet, fara eller svärd? Nej, över allt detta triumferar vi genom
honom som har visat oss sin kärlek. 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. 1:8–11

Jag vill att ni skall ha klart för er, bröder, hur svårt vi hade det i Asien. Vi
pressades så långt över vår förmåga att vi rent av misströstade om livet. Men
en dödsdom har vi alltid haft inom oss, för att vi inte skulle förlita oss på oss
själva utan på den Gud som uppväcker de döda. Och han räddade oss från
dessa dödens angrepp och kommer att rädda oss igen. Till honom står vårt
hopp, han skall rädda oss. Och ni skall hjälpa till med er bön för oss, så att det
blir många som tackar Gud för den nåd vi får genom mångas medverkan.
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Matt. 8:23–27

Han steg i båten, och hans lärjungar följde med. Plötsligt blev det så stark
sjögång att båten nästan försvann bland vågorna. Men han sov. De gick fram
och väckte honom: ”Herre, hjälp oss, vi går under.” Han sade: ”Varför är ni
rädda, ni trossvaga?” Sedan reste han sig och hutade åt vindarna och sjön,
och det blev alldeles lugnt. Folk häpnade och sade: ”Vem kan han vara? Till
och med vindarna och sjön lyder honom.”

Luk. 13:1–5

Vid samma tillfälle kom några och berättade för honom om de galileer vilkas
blod Pilatus hade blandat med blodet från deras offerdjur. Då sade han: ”Tror
ni att de var större syndare än alla andra i Galileen, eftersom detta kunde
hända dem? Nej, säger jag, men om ni inte omvänder er skall ni alla mista
livet som de. Eller de aderton som dödades när Siloatornet rasade, tror ni att
de var större syndare än alla andra i Jerusalem? Nej, säger jag, men om ni inte
omvänder er skall ni alla mista livet, precis som de.”

Böneavsnitt
Moment  8.

Bön

1.
Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja, allt i mig känner du
och omsluter du med ömhet, det svaga likaväl som det starka, det sjuka likaväl
som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll.
Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer. Fyll mig med ditt goda, så att jag
blir till välsignelse. Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och
skadade och lägger din skatt i bräckliga lerkärl.

2.
Herre, ditt kors restes mitt i vår värld. Mitt i vår jordiska verklighet står det
vänt mot lidandet och ondskan. Hjälp oss att bli stilla inför korset nu när
mörkret faller. Låt korset vara ett hoppets tecken för oss, Herre, du som brann
av kärlek till alla människor. Dig vare ära i evighet.

3.
Nådige och barmhärtige Gud. Vi kommer inför dig med allt som plågar oss:
osäkerheten och rädslan, oron och ångesten. Slut oss i din famn och trösta
oss i vår nöd. Hör vår bön för Jesu Kristi skull.
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4.
Herre, Jesus Kristus. Du är densamme i går, i dag och i evighet. I din vård
överlämnar vi våra liv. Hjälp oss att vila i dig. Du är vår frid, du världens
Frälsare.

5.
Gud, all nåds källa. Var oss nära och skydda oss när mörkret sluter sig kring
oss, så att vi som plågas av vår egen och världens förgänglighet får vila i din
oföränderlighet. Genom Jesus Kristus vår Herre.

6.
Evige, allsmäktige Gud. Vi ber för honom/henne som nu har kallats från
detta förgängliga liv. Skänk honom/henne den eviga friden för din Sons Jesu
Kristi skull. Låt ditt eviga ljus lysa för honom/henne och låt honom/henne
av nåd få del i de saligas uppståndelse. Trofaste Herre och Frälsare, Jesus Kristus,
du har för oss utgjutit ditt heliga och dyra blod. Ledsaga denna vår vän in i
Guds härlighet och upptag honom/henne i skaran av dina heliga. Förbarma
dig över oss och led oss på den rätta vägen, så att vi väl fullbordar vår
livsvandring och får del i de rättfärdigas uppståndelse.

7.
Barmhärtige Gud, käre himmelske Fader. I denna stund vänder vi oss till dig
med våra frågor, vår rädsla och vår oväntade sorg. Du är större än vårt hjärta
och vet allt. Du känner oss bättre än vi känner oss själva. Du ser till oss i
barmhärtighet och kärlek. Skänk oss din nåd och ge oss mod att vila i din
närhet. Trösta de sörjande, trösta oss alla. Herre, hör vår tysta bön.

– tyst bön

Vi ber för alla dem som nu har drabbats av sorg och lidande. Var dem nära.
Skänk kraft för denna dag och för de dagar som ligger framför. Hjälp oss att
handla rätt och med allas bästa för ögonen. Rädda oss från det onda och
hjälp oss att visa omsorg om varandra. Visa oss din väg och hjälp oss att gå
den. Herre, hör vår tysta bön.

– tyst bön

Gud, du är livets och dödens Herre. Vår världs framtid vilar i dina händer.
Ständigt skapar du nytt liv. Också ur det onda och meningslösa skapar du
något nytt. Du ger oss en framtid och ett hopp. Du älskade världen så mycket
att du gav den din ende Son. Vi litar på löftet att ingenting kan skilja oss från
din kärlek. I dina händer lämnar vi oss själva och varandra. Prisat vare ditt
heliga namn.
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8.
Herre, gör mig till ett redskap för din frid.
 Låt mig bringa

kärlek där hatet råder,
förståelse där orätt har begåtts,
endräkt där splittring råder,
tro där tvivlet råder,
sanning där villfarelse råder,
ljus där mörker råder,
glädje där sorg och bedrövelse bor.

O Mästare!
Låt mig inte så mycket söka att bli

tröstad som att trösta,
förstådd som att förstå,
älskad som att älska.

Ty det är genom att
ge som man får,
glömma sig själv som man finner sig själv,
förlåta som man blir förlåten.

Det är genom att dö som vi uppstår till det eviga livet.

9.
Himmelske Fader, all trösts Gud.
Du känner varje människa,
du ser hennes nöd
och du är hennes enda rätta hjälpare.
Vänd i nåd ditt ansikte till dina tjänare
som nu ber till dig.
Vi är svaga;
gör oss starka i dig, du mäktige Gud.
Vi vet inte vilken väg vi skall gå;
var du vår herde, du som är Herren för alla dem
som vandrar på livets väg,
och för alla dem
som redan har nått fram till fridens boningar.
Ur din milda hand
väntar vi all godhet här i tiden
och salighet i evigheten.
Dig vare ära
genom Jesus Kristus.
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10.
Kom, heliga Ande,
sänd oss en strimma av det himmelska ljuset.
Kom, de fattigas fader.
Kom, goda gåvors givare.
Kom, hjärtats ljus och tröstare,
själens ljuva gäst och värme.
I arbetet är du vilan,
i hettan är du svalkan,
och i sorgen är du trösten.
Du underbara ljus,
fyll dina trognas hjärtan.
Heliga Ande, du kan förvandla oss.
Kom och rena det smutsiga,
vattna det torra, hela det sårade.
Bryt det som är hårt
och värm det som är kallt.
Sök upp dem som gått vilse.
Ge dina heliga gåvor till dem som litar på dig.
Styrk vår tro,
ge oss ett saligt slut och en evig glädje.

11. Förbön
Förbönsämnen väljs med beaktande av den aktuella situationen.

Allsmäktige Fader.
Vi kommer inför dig och ber för oss själva, för varandra
och för dem som nu är i våra tankar.

– Vi ber för vår kyrka och för vår församling.
(tystnad)

– Vi ber för vårt land och för vårt folk.
(tystnad)

– Vi ber för de förtvivlade, de lidande och de döende.
(tystnad)

– Vi ber för våra anhöriga och kära.
(tystnad)

– Vi ber för dem som har lämnat detta livet.
   Vi lämnar våra avlidna / våra avlidna kära i din hand.
 (tystnad)

Allsmäktige Fader. I din hand lämnar vi oss själva, varandra och hela vår
värld.
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21.4
Högtidsdagar
i församlingen
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A. Församlingens jubileumsdag
I anslutning till den dag av året när en församling har grundats kan man fira andakt
enligt detta formulär eller infoga delar av materialet i högmässan.

Andakten kan ledas av en präst, en  församlingsanställd eller en församlingsmedlem.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 169 eller 181
– svar: 167 eller 172
– tacksägelsepsalm: 125, 166, 173:4, 174, 283, 284:1, 3 och 7, 292:3–4

Inledningsord
Moment  2.

Kära kristna. I dag firar vi minnet av vår församlings grundande. Vi tackar
kyrkans Herre för allt det goda som vi har fått genom församlingens gemen-
skap. Gud har varit mitt ibland oss. Han har talat till oss genom sitt ord, gett
oss liv och kraft genom sina sakrament och fört oss samman som syskon i
tron. Jesus Kristus har lovat att vara hos oss alla dagar till tidens slut.

Psaltarpsalm
Moment 3.

Man kan också välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller använda apostladagens
psaltarpsalm (Ps. 145:3–7).

Antifon

Men evigt varar Herrens nåd
mot dem som fruktar honom.

Ps. 103:17
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Psalm

Då skall jag sjunga ditt lov för mina bröder, *
i tempelskaran skall jag prisa dig.

Ni som fruktar Herren, prisa honom, †
ära honom, Jakobs ätt, *
bäva för honom, Israels ätt!

Ty han föraktade inte den svage *
och vände inte ryggen åt hans nöd,

han dolde inte sitt ansikte *
utan hörde hans rop om hjälp.

Du är källan till min lovsång *
i den stora tempelskaran.

Inför dem som fruktar Herren *
får jag frambära de offer jag lovat.

De betryckta får äta och bli mätta, †
de som sökt sig till Herren får prisa honom. *
– Må ni alltid vara fyllda av livsmod.

Hela jorden skall minnas vad som skett
och vända om till Herren, *
alla folk och stammar skall tillbe inför honom.

Ty kungamakten är Herrens, *
han härskar över folken.

De som sover i mullen kan inte hylla honom, *
de som vilar i jorden kan inte böja knä för honom.

Men jag lever för honom, *
och mina barn skall tjäna honom.

De skall vittna för nya släktled om Herren, †
förkunna hans rättfärdighet för ofödda släkten, *
ty han grep in.

Ps. 22:23–32

eller

Hylla Herren, hela världen, †
tjäna Herren med glädje, *
träd fram inför honom med jubelrop!

Besinna att Herren är Gud,
han har gjort oss och vi är hans, *
hans folk, fåren i hans hjord.

Gå in genom hans portar med tacksägelse, †
kom till hans förgårdar med lovsång. *
Tacka honom, prisa hans namn,

ty Herren är god,
evigt varar hans nåd, *
från släkte till släkte hans trofasthet.

Ps. 100
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Gloria Patri
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Bibelläsning
Moment  4.

Jos. 24:14–18

Josua sade till folket:
”Frukta därför Herren och tjäna honom redligt och troget. Gör er av

med de gudar som era fäder tjänade på andra sidan Eufrat och i Egypten, och
tjäna Herren. Om ni är ovilliga att tjäna Herren, välj då i dag vilka ni vill
tjäna: de gudar som era fäder tjänade på andra sidan Eufrat eller de gudar som
dyrkas av amoreerna, vilkas land ni bor i. Jag och min släkt vill tjäna Herren.”

Folket svarade: ”Aldrig någonsin skall vi överge Herren och tjäna andra
gudar. Herren är vår Gud. Det var han som förde oss och våra fäder ut ur
Egypten, ut ur slavlägret, han som inför våra ögon gjorde dessa stora tecken.
Han skyddade oss under hela vår vandring och bland alla de folk genom
vilkas land vi drog fram. Herren jagade undan alla folken för oss, även
amoreerna som bodde i landet. Också vi vill tjäna Herren. Han är vår Gud.”

Ef. 2:19–22

Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap
som de heliga och har ert hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som
har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten.
Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel
i Herren;  genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud.

1 Petr. 2:4–5, 9–10

När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men
utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett
andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer
som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus.

Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk
som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara
ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann
barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet.
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Joh. 15:1–11

Jesus säger:
”Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vinodlaren. Varje gren

i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han,
så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat
för er. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av
sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om
ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i
mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra. Den
som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar; de
samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och
mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min fader
förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom Fadern har
älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud
blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i
hans kärlek.

Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli
fullkomlig.”

Böneavsnitt
Moment  8.

Förbön
P/S Gud, vi tackar dig för din närvaro i ordet och sakramenten.

Var oss nära, när vi samlas i denna kyrka.

F Herre, förbarma dig över oss.

P/S Vi tackar för din Son, som blev vår bror och Frälsare.
Ge oss nåden att ta emot den frälsning han ger oss.

F Kristus, förbarma dig över oss.

P/S Vi tackar för den heliga Anden, som stärker gemenskapen mellan dem
som är döpta till Kristus. Gör oss till dina vittnen.

F Herre, förbarma dig över oss.

och/eller
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Bön
Också någon av bönerna i formuläret för invigning  av kyrka kan användas, se Kyrkliga
förrättningar, del 2, s. 367.

1.
Allsmäktige Fader. Din församling är Kristi brud, som lever av din nåd och
förnyas i en sann tro. Hjälp oss att förbli i din gemenskap och att vara levande
medlemmar av din församling. Låt oss växa till i kunskapen om din kärlek, så
att vi ärar dig och lever enligt din vilja. Led oss in i den eviga härlighet som
du har lovat oss. Detta ber vi om genom din älskade Son Jesus Kristus.

2.
Kristus, vår Frälsare. Du har kallat din församling att förkunna ditt ord, att
vittna om din kärlek och så bli en ny gemenskap på vår jord. Du är det bröd
som ger världen liv. Du sänder oss ut till hela världen med budskapet om liv.
Hjälp oss att med glädje gå in i de uppgifter du ger oss. Lär oss att frimodigt
vittna, villigt tjäna och outtröttligt bygga upp gemenskap i en värld som törstar
efter kärlek. Kristus, vår Frälsare, din kämpande och triumferande kyrka
lovsjunger dig utan ände.
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B. När en kyrka byggs
Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira
andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra
församlingslokaler byggs.
Andakten kan ledas av kyrkoherden, en församlingsanställd eller en församlingsmed-
lem.

Psalmer
Följande ingångspsalmer kan användas: 163, 164, 167, 176 eller 545:1 och 4.

Inledningsord
Moment 2.

Kära församling. Vi har samlats på den plats där vår nya – – – skall byggas /
samlats för att lägga grundstenen till vår nya – – – . Vi ber om Guds välsig-
nelse och beskydd för det arbete som nu har inletts. Byggandet är ett sam-
arbete som kräver yrkeskunskaper av många slag. Vi tackar Gud för var och
en som deltar i arbetet med denna kyrka/byggnad.

[Grundstenen symboliserar hållbarhet. Också människolivet behöver en stark
grund. Som kristna vet vi att denna grund är Jesus Kristus.]

Vi ber att den kyrka/byggnad som snart reser sig på denna plats skall få fylla
sin uppgift och sprida budskapet om Guds rike på denna ort.

Psaltarpsalm
Moment 3.

Antifon
Om inte Herren bygger huset
är byggarnas möda förgäves.

Ps. 127:1
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Psalm

Ljuvlig är din boning, *
Herre Sebaot!

Jag förtärdes av längtan
till Herrens förgårdar. *
Nu jublar min själ och min kropp
mot den levande Guden.

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.

Ps. 84:2–5

eller

Tacka Herren, ty han är god, *
evigt varar hans nåd.

Öppna för mig rättfärdighetens portar! *
Jag vill gå in och tacka Herren.

          Här är Herrens port, *
         här får hans trogna gå in.

Jag tackar dig för att du hörde min bön *
och blev min räddning.

Stenen som husbyggarna ratade *
har blivit en hörnsten.

Detta är Herrens eget verk, *
det står för våra ögon som ett under.

Detta är dagen då Herren grep in. *
Låt oss jubla och vara glada!

Herre, hjälp oss! *
Herre, ge framgång!

Välsignad den som kommer i Herrens namn! *
Vi välsignar er från Herrens hus.

Ps. 118:1, 19–26

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

Antifonen upprepas.
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Bibelläsning
Moment  4.

Jes. 28:16

Herren Gud säger:
Se, jag lägger en grundsten på Sion,
en sten som håller provet,
en utvald hörnsten som säker grund.
Den som har tro förhastar sig inte.

1 Kor. 3:9–11

Vi är ju Guds medhjälpare, och ni är Guds åker, Guds bygge.
Tack vare den nåd Gud har gett mig har jag som en klok byggmästare

lagt en grund som någon annan bygger vidare på. Men var och en måste
tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan
finns, och den är Jesus Kristus.

1 Petr. 2:4–5, 9–10

När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men
utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett
andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer
som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus.

Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds
eget folk som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret
till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som
förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet.

Upp. 21:9–14

En av änglarna sade:
”Kom, jag skall visa dig bruden, Lammets hustru.” Och han förde mig i

anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden
Jerusalem, som kom ner ur himlen från Gud, full av Guds härlighet. Och den
lyste som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis. Den hade en stor
och hög mur och tolv portar, och vid portarna tolv änglar, och namn var
skrivna där, namnen på Israels tolv stammar. I öster var tre portar, i norr tre
portar, i söder tre portar och i väster tre portar. Stadsmuren hade tolv
grundstenar, och på dem stod tolv namn, Lammets tolv apostlar.
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Matt. 7:24–27

Jesus säger:
”Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok

man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna
blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte, eftersom det var byggt
på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem
är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom,
vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, och det rasade och raset blev
stort.”

Böneavsnitt
Moment  8.

Bön
När man inleder arbetet:

Låt oss be.

Vi prisar dig alltid och överallt, helige Herre, allsmäktige Fader, evige Gud,
genom Jesus Kristus, vår Herre. Vi tackar dig för att evangeliet om din Son
ända sedan apostlarnas tid har ljudit bland folken och för att också vi får leva
som medlemmar av din kyrka.

Låt – – – , som skall resa sig på denna plats, vittna om dina goda gärningar.
Må denna byggnad vara en fyrbåk i mörkret och ett helgat rum för försam-
lingens gemenskap. Låt oss här finna ett öppet fönster mot evigheten. Lär
din församling att älska denna/detta – – – .

Herre, vi ber dig om vishet och kunskap när vi nu inleder byggandet. Välsigna
vårt arbete och låt det framskrida väl. Skydda oss för skador och faror.

Vi förtröstar på ditt namn och ser framåt i trygghet. Du har lovat vara med oss
alla dagar. Hör oss, barmhärtige Gud.

När man lägger grundstenen:

1.
Allsmäktige, barmhärtige Gud. Din kyrka har apostlarna och profeterna till
grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. I ditt namn lägger vi nu grundstenen
för denna helgedom. Vi tackar dig för att vi får vara med om att planera och
bygga den. Välsigna vårt arbete och beskydda dem som bygger. Gör oss eniga.



103NÄR EN KYRKA BYGGS

Låt evangeliets budskap och församlingens lovsång få ljuda på denna plats.
Detta ber vi om i vår Frälsares Jesu Kristi namn.

2.
Allsmäktige Herre och Gud. Om inte du bygger huset, är byggarnas möda
förgäves. Du har gjort din Son till hörnsten och grund för ditt rike. Vi ber dig:
Välsigna den byggnad vars grundsten vi nu lägger. Låt alla som deltar i
byggandet av denna/detta  – – –  uppleva glädjen att lyckas i sitt arbete.
Välsigna deras samarbete och skydda dem för alla faror. Låt denna byggnad
tjäna ditt rike. Detta ber om vi i vår Herres och Frälsares namn.
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C. En kyrkas invigningsdag
I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta
formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan.

Andakten kan ledas av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.

Psalmer och sånger
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 176, 178 eller 184
– före talet: 165
– före välsignelsen: 130:3, 283, 286 eller 292
Man kan också sjunga sången nr 751, Älskad vare denna kyrka, s. 161.

Inledningsord
Moment 2.

Kära församling. Denna kyrka invigdes – – – . Då helgades den med Guds
ord och bön till ett rum för församlingens gudstjänst. Nu har vi samlats för att
fira kyrkans invigningsdag. Vi gläds över allt det goda som vi har fått uppleva
i detta kyrkorum. Här har vi lyssnat till Guds ord och här har vi firat natt-
vard. Vi har bett till Herren och prisat hans heliga namn. Här har våra barn
genom dopet upptagits i församlingens gemenskap, ungdomar har blivit kon-
firmerade, brudpar har vigts till äktenskap och våra avlidna kära har välsignats
till gravens ro. Gud har varit mitt ibland oss. Han har kommit till oss i ordet
och sakramenten. Också i dag är han hos oss.

Psaltarpsalm
Moment 3.

Man kan också välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller använda apostladagens
psaltarpsalm (Ps. 145:3–7).

Antifon

Herre, jag älskar din boning,
den plats där din härlighet bor.

Ps. 26:8
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eller

Jag blev glad när man sade till mig:
Kom, vi skall gå till Herrens tempel.

Ps. 122:1

eller

Ljuvlig är din boning, *
Herre Sebaot!

Jag förtärdes av längtan
till Herrens förgårdar. *
Nu jublar min själ och min kropp
mot den levande Guden.

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.

Ps. 84:2–5

eller

Jorden är Herrens med allt den rymmer, *
världen och alla som bor i den.

Det är han som har lagt dess grund i havet *
och fäst den över de strömmande vattnen.

Vem får gå upp till Herrens berg, *
vem får gå in i hans tempel?

Den som har skuldlösa händer och rent hjärta, †
som inte håller sig till falska gudar *
och aldrig har svurit falskt.

Han får välsignelse av Herren *
och riklig lön av Gud, sin räddare.

Här är det släkte som sökt sig till Herren, *
som träder fram inför ditt ansikte, du Jakobs Gud.

Portar, öppna er vida! †
Höj er, uråldriga dörrar! *
Låt ärans konung draga in!

Vem är då ärans konung? †
Det är Herren, den väldige hjälten, *
Herren, väldig i strid.

Portar, öppna er vida! †
Höj er, uråldriga dörrar! *
Låt ärans konung draga in!
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Vem är han, ärans konung? †
Det är Herren Sebaot, *
han är ärans konung.

Ps. 24

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

Antifonen upprepas.

Bibelläsning
Moment  4.

1 Kung. 8:22–23, 27–29

Inför de församlade israeliterna trädde Salomo fram till Herrens altare. Han
sträckte händerna mot himlen och sade: ”Herre, Israels Gud, det finns ingen
gud som du, varken uppe i himlen eller nere på jorden. Du står fast vid
förbundet och visar godhet mot dina tjänare när de i uppriktig lydnad vandrar
dina vägar.

Men kan verkligen Gud bo på jorden? Himlen, himlarnas himmel,
rymmer dig inte, än mindre detta hus som jag har byggt. Vänd dig ändå hit,
hör din tjänares bön och åkallan, Herre, min Gud. Lyssna på det rop och den
bön jag nu uppsänder, och låt din blick natt och dag vila på detta hus, den
plats om vilken du sagt: Här skall mitt namn vara. – Hör den bön som din
tjänare ber, vänd mot denna plats.”

’
      1 Petr. 2:4–5, 9–10

När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men
utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett
andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer
som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus.

Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk
som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt under-
bara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann
barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet.
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Joh. 4:19–24

Den samariska kvinnan sade: ”Herre, jag ser att du är en profet. Våra fäder
har tillbett Gud på det här berget, men ni säger att platsen där man skall
tillbe honom finns i Jerusalem.” Jesus svarade: ”Tro mig, kvinna, den tid kom-
mer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni skall tillbe
Fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till,
eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja, den är
redan här, då alla sanna gudstillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning.
Ty så vill Fadern att man skall tillbe honom. Gud är ande, och de som tillber
honom måste tillbe i ande och sanning.”

Böneavsnitt
Moment  8.

Bön

P/S Gud, vi tackar dig för din närvaro i ordet och sakramenten.
Var oss nära, när vi samlas i denna kyrka.

F Herre, förbarma dig över oss.

P/S Vi tackar dig för din Son, som blev vår bror och Frälsare.
Ge oss nåden att ta emot den frälsning han ger oss.

F Kristus, förbarma dig över oss.

P/S Vi tackar för den heliga Anden,
som stärker gemenskapen mellan dem som är döpta till Kristus.
Gör oss till dina vittnen.

F Herre, förbarma dig över oss.

och/eller

1.
Evige, allsmäktige Gud. Ditt ord säger: ”Himlen, himlarnas himmel, rymmer
dig inte, än mindre detta hus!” Dock bor du mitt ibland oss. Vi prisar dig för
att du i din Son Jesus Kristus har utvalt oss till ditt folk. Tack för att vi får
förtrösta på det löfte som din Son gav oss när han sade: ”Där två eller är tre är
samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.” Låt oss alla här få uppleva att du
är nära. Hör de böner som  stiger upp till dig, och ge ditt folk vad det behöver.
Låt ditt ansikte lysa över dem som från detta rum går ut till sin kallelse i
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vardagen. Led oss alla till din himmelska helgedom, där vi får tjäna och tillbe
dig i evighet. Dig, treenige Gud, tillhör äran och härligheten från evighet till
evighet.

2.
Allsmäktige Gud, du ger din församling nytt liv genom din heliga Ande.
Börja ditt verk med alla som här samlas i ditt namn. Förnya oss och gör oss till
kanaler för din kärlek i världen. Låt ditt heliga evangelium ljuda ibland oss
och låt det utbredas bland alla folk. Hjälp oss att leva som bröder och systrar.
Hör oss för vår Herres Jesu Kristi skull.

3.
Kristus, vår Frälsare. När vi samlas i detta rum i ditt namn är du mitt ibland
oss. När vi upplever att det är gott att vara här och när vi gläds över
gemenskapen, påminn oss då om att det finns många som är ensamma och
bortglömda. När vi ber till dig om det som vi behöver och när vi tackar för
din nåd, hjälp oss då att också be för dem som inte orkar be eller tacka. När vi
hör ditt ord och får mätta oss med livets bröd, påminn oss då om att det finns
många som saknar både det jordiska och det himmelska brödet. Du bjuder
oss till ditt bord och ger dig själv åt oss, om och om igen. Hjälp oss att leva för
dem som vi möter varje dag. Herre och Frälsare, hör oss när vi bär fram hela
människosläktets nöd och tack till dig.



109MOTTAGANDE AV PARAMENTA OCH INVENTARIER

D. Mottagande av paramenta
  och inventarier

Detta material kan tillämpas vid ibruktagandet av dopfunt, nattvardskärl, orgel, kyrk-
klockor, kyrkotextilier, vigselrya, ljusglob eller andra kyrkliga inventarier. Också mate-
rial ur formuläret för invigning av kyrka, se Kyrkliga förrättningar, del 2, s. 367 kan använ-
das.
Mottagandet leds av kyrkoherden eller någon av församlingens präster.
Representanter för församlingen kan i ingångsprocessionen bära de föremål som skall
mottagas.
Mottagandet av en kyrkas paramenta och inventarier kan ske i anslutning till högmässan.
Detta formulär används då i samband med högmässans inledningsord.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 163, 165 eller 182:1 och 5 eller när en ny orgel tas i bruk 313
– före böneavsnittet: 172, 184, 188, 283 eller 292

Man kan också använda sång nr 752,  som är avsedd att sjungas vid mottagande av
paramenta och inventarier, s. 162. Vid ibruktagande av orgel kan man sjunga sången nr
751, Älskad vare denna kyrka, s.161.

Inledningsord
Moment 2.

Kära församling. Kyrkan är den plats där Guds folk samlas till högtid. Därför
vill vi också pryda den till fest. Vid denna högmässa/gudstjänst tar vi nu emot
– – – medan vi lyssnar till Guds ord och vänder oss till Gud i bön.

Bibelläsning
Moment 4.

P/S Låt oss lyssna till Guds ord

De medverkande läser någon eller några av följande bibeltexter: Ps. 26:6–8, Ps. 27:4, Ps.
48:10–11, Ps. 65:5, Ps. 92:2–5, Ps. 104:1–2, Ps. 105:1–4, Ef 2:19–22, Ef 5:19–20, Jak 1:17,
Upp 4:11.

P Må  – – – som vi nu har tagit emot påminna oss om Guds nåd och
godhet.
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Böneavsnitt
Moment 8.

Bön

Gud, vår Fader. Du kallar ditt folk att prisa ditt namn. Vi ber dig: Välsigna oss
och alla som samlas här. Tänk i din godhet på dem som både förr och nu har
förskönat denna kyrka med sina gåvor och sina händers verk. Tala till oss
genom allt som är vackert och som hjälper oss att prisa dig. Låt allt som möter
oss i detta kyrkorum påminna oss om din nåd och godhet. Gör du vår guds-
tjänst rik och varm, och låt oss här finna vägen till stillhet, bön och tacksä-
gelse. Herre, hör dina tjänares bön för din Sons Jesu Kristi skull.
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E. Välsignelse av
 församlingslokaler
Välsignelse av församlingshem och andra församlingslokaliteter leds av kyrkoherden.

Psalmer
Följande tacksägelsepsalmer kan användas: 172, 177, 179, 181, 287, 289 eller 303.

Man kan också använda sång nr 753, som är avsedd att sjungas vid välsignelse av försam-
lingslokaler, s. 163.

Inledningsord
Moment 2.

Kära församling. Vi har samlats för att ta i bruk den/det – – – . I bibeln upp-
manas vi att med tacksamhet ta emot allt gott som Gud har skapat. Så gör vi,
när vi välsignar denna/detta – – –  med Guds ord och bön.

Psaltarpsalm
Moment 3.

Antifon
Förunderligt svarar du oss och ger seger,
Gud, du som räddar oss.

Ps. 65:6

Psalm
Lovsång tillkommer dig,
o Gud, på Sion. *
Vi infriar våra löften till dig,
du som hör bön.

Till dig kommer alla människor †
för att bekänna sina synder. *
När vår skuld blir oss för tung
förlåter du oss.
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Lycklig den utvalde
som får komma dig nära *
och vara på dina förgårdar.

Vi mättas av det goda i ditt hus, *
av det heliga i ditt tempel.

Förunderligt svarar du oss och ger seger, *
Gud, du som räddar oss,

du tillflykt för hela jorden *
och de fjärran haven.

Ps. 65:2–6

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

Bibelläsning
Moment 4.

Apg. 1:12–14

Lärjungarna återvände till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget
och som ligger bara en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit gick de
upp till det rum i övervåningen där de höll till, Petrus, Johannes, Jakob och
Andreas, Filippos och Tomas, Bartolomaios och Matteus, Jakob, Alfaios son,
Simon seloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön,
tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor, och hans bröder.

Ef. 2:19–22

Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap
som de heliga och har ert hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som
har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten.
Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel
i Herren; genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud.
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Hebr. 3:4–6

Varje hus har en byggmästare, men den som har byggt allt är Gud. Väl var
Mose betrodd i hela hans hus, men som tjänare, för att vittna om det som senare
skulle förkunnas; Kristus däremot var som son betrodd att råda över hans
hus. Och hans hus är vi, så länge vi behåller den frimodighet och stolthet
som vårt hopp ger oss.

1 Joh. 4:9–12

Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för
att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud
utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.

Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra.
Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss,
och hans kärlek har nått sin fullhet i oss.

Matt. 18:1–5, 10

Lärjungarna kom fram till Jesus och frågade: ”Vem är störst i himmelriket?”
Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sade: ”Sannerligen,
om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmel-
riket. De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket.
Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig.

Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras
änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte.”

Luk. 19:1–10

Jesus kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette
Sackaios, och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se
vem denne Jesus var men kunde inte för folkmassan, för han var liten till
växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se
honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot
honom och sade: ”Skynda dig ner, Sackaios, i dag skall jag gästa ditt hem.”

Sackaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som
såg det mumlade förargat: ”Han har tagit in hos en syndare.” Men Sackaios
ställde sig upp och sade till Herren: ”Hälften av vad jag äger, herre, skall jag
ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon skall jag betala igen
det fyrdubbelt.” Jesus sade till honom: ”I dag har räddningen nått detta hus –
han är också en son till Abraham, och Människosonen har kommit för att
söka efter det som var förlorat och rädda det.”
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Böneavsnitt
Moment  8.

Välsignelse

P Må Gud, den treenige, Fadern och + Sonen och den heliga Anden,
välsigna denna/detta – – – och alla som samlas här.

Bön

Himmelske Fader. Vi prisar dig för dina gåvor och för att du är nära i livets
alla skiften. I din godhet har du gett oss denna/detta – – – . Vi tackar dig
för alla de människor som varit med om att planera, bygga och försköna
den/det. Tänk på dem i din nåd. Låt dem som samlas här få uppleva gemen-
skap med dig och med varandra. Styrk oss alla med ditt ord. Hör oss genom
din Son Jesus Kristus, vår Herre.
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21.5
Vårt arbete
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A. Välsignelse av sådden
Välsignelsen förrättas av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.
Enligt gammal tradition har denna välsignelse skett under tiden mellan bönsöndagen
och Kristi himmelsfärdsdag (de s.k. gångdagarna).

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 447:1– 5, 468, 532, 533:1–2 eller 536
– före välsignelsen 486 eller 535:6
– tacksägelsepsalm: 284 eller 451

Man kan också använda någon av sångerna nr 754 och 755, som är avsedda att sjungas
vid välsignelse av sådden, s. 164.

Inledningsord
Moment 2.

Kära vänner. Gud lovar oss i sitt ord: ”Så länge jorden består skall sådd och
skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra att
skifta”(1 Mos. 8:22). Vi minns detta löfte och har därför med tillförsikt samlats
för att välsigna årets sådd.

Psaltarpsalm
Moment 3.

Kom tillbaka, Herre! Hur länge skall du vredgas? *
Förbarma dig över dina tjänare!

Mätta oss var morgon med din nåd, *
så får vi jubla av glädje i alla våra dagar.

Gläd oss lika länge som du plågat oss, *
lika många år som vi har lidit.

Visa din makt för oss som tjänar dig, *
visa din härlighet för våra barn.

Herre, vår Gud, låt oss känna din ljuvlighet. *
Låt allt vi gör krönas med framgång!

Ps. 90:13–17

eller
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När Herren vände Sions öde, *
då var allt som om vi drömde:

vi skrattade, vi sjöng av glädje, *
och jublet steg från våra läppar.

Då sade man bland folken: *
Herren har gjort stora ting med dem!

Ja, Herren gjorde stora ting med oss, *
och därför var vi glada.

Herre, vänd vårt öde, *
liksom du ger liv åt bäckarna i Negev.

De som sår under tårar *
skall skörda med jubel.

Gråtande går de *
och sår sin säd.

Jublande kommer de *
och bär sina kärvar.

Ps. 126

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

Bibelläsning
Moment  4.

1 Mos. 1:11–12

Gud sade: ”Jorden skall ge grönska: fröbärande örter och olika arter av fruktträd
med frö i sin frukt skall växa på jorden.” Och det blev så. Jorden frambringade
grönska: olika arter av fröbärande örter och olika arter av träd med frö i sin
frukt. Och Gud såg att det var gott.

5 Mos. 8:10–14

Då du äter dig mätt, skall du prisa Herren, din Gud, för det rika land han har
gett dig. Akta dig för att glömma Herren, din Gud, och försumma inte att
hålla hans bud, föreskrifter och stadgar, som jag i dag ger dig. När du äter dig
mätt och bygger fina hus att bo i, när dina kor och får förökar sig, när du får
mer av silver och guld och allt vad du äger förmeras, akta dig då för att i
högmod glömma Herren, din Gud.
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1 Kor. 3:6–9

Aposteln Paulus skriver:
”Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den

som planterar eller den som vattnar betyder något, bara Gud, han som ger
växten. Den som planterar och den som vattnar är ett, men var och en skall
få sin lön efter sitt arbete. Vi är ju Guds medhjälpare, och ni är Guds åker,
Guds bygge.”

Matt. 6:26, 34

Jesus säger:
”Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador,

men er himmelske fader föder dem. Är ni inte värda mycket mer än de? Gör
er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer.
Var dag har nog av sin egen plåga.”

Matt. 13:3–8

Jesus sade:
”En man gick ut för att så. När han sådde föll en del på vägkanten, och

fåglarna kom och åt upp det. En del föll på de steniga ställena, där det inte
fanns mycket jord, och det kom fort upp eftersom myllan var tunn. Men när
solen steg sveddes det och vissnade bort eftersom det var utan rot. En del föll
bland tistlarna, och tistlarna växte upp och kvävde det. Men en del föll i den
goda jorden och gav skörd, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt.”

Mark. 4:26–29

Jesus sade:
”Med Guds rike är det som när en man har fått utsädet i jorden. Han

sover och stiger upp, dagar och nätter går, och säden gror och växer, han vet
inte hur. Av sig själv bär jorden gröda, först strå, så ax, så moget vete i axet.
Men när grödan är mogen låter han skäran gå, för skördetiden är inne.”

Böneavsnitt
Moment  8.

[Välsignelse]

Gud har gett människan i uppdrag att bruka och vårda skapelsen. Må Gud,
den treenige, Fadern och (+) Sonen och den heliga Anden, välsigna sådden
och årets växt.
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Bön

Vår Skapare och Gud. Människornas, djurens och hela skapelsens liv vilar i
dina händer. Du har skapat oss att vara dina medarbetare. Vi ber om vishet
och förmåga att bära detta ansvar.

Vi tackar dig för tidigare generationer, vars verk vi får föra vidare. Vi gläds
över maskiner och redskap som underlättar vårt arbete och ber om vishet att
inte skada naturen med dem. Fyll oss med tro och förtröstan i vår dagliga
gärning.

Nu vänder vi våra blickar till dig och ber för årsväxten. Välsigna den med
gynnsamt väder. Ge oss kraft och hälsa, och skydda oss för alla faror.

Käre Fader. Hjälp oss att ta emot framtiden ur din hand. Låt oss få växa till
som människor och befria oss från själviskhet och hårdhet. Lär oss att minnas
att vi behöver det bröd för det eviga livet som vår Frälsare ger oss i sitt ord och
i den heliga nattvarden. Ge oss ett vaket samvete och mod att alltid göra det
rätta. Gör oss beredda att dela vårt bröd och vår välfärd med andra.

Vår Gud och Fader, dig tillhör lovsången och tacksägelsen släkte efter släkte,
nu och alltid och i evighet.
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B. Tacksägelse för skörden
Andakten kan förrättas på skördeplatsen, i hemmet, i kyrkan eller någon annanstans, t.ex.
i samband med skördeförsäljning. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller
en församlingsmedlem.

Materialet kan också användas vid en skördebetonad gudstjänst.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 181:1–3, 225, 229, 289, 451 eller 543:1–4
– tacksägelsepsalm: 181, 290:1, 454 eller 545
Man kan också använda sång nr 756, avsedd att sjungas vid tacksägelse för skörden, s.
166.

Inledningsord
Moment 2.

Kära vänner. Människans och hela skapelsens liv vilar i Guds händer. Utan
hans vilja och kraft växer ingenting, andas ingen och mättas inget skapat. Vi
tackar Gud för växandets under, för jordens frukter och för skörden som vi tar
emot som en gåva av honom.

eller

Kära vänner. Gud säger till oss i sitt ord: ”Jag ger er alla fröbärande örter på
hela jorden och alla träd med frö i sin frukt; detta skall ni ha att äta.” Detta
löfte har nu uppfyllts, och vi är samlade för att tacka Gud för årets skörd. Vi
ber om nåden att rätt kunna använda Guds gåvor, så att de blir till nytta för
oss själva och för varandra.

Psaltarpsalm
Moment 3.

Lovsång tillkommer dig,
o Gud, på Sion. *
Vi infriar våra löften till dig,
du som hör bön.
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Du tar dig an jorden och ger den regn,
du gör den bördig och rik. *
Guds flod är full av vatten.

Du får säden att växa, *
du sörjer för jorden.

Du vattnar åkerns fåror *
och jämnar ut dess tiltor.

Med regnskurar gör du jorden mjuk, *
du välsignar det som växer.

Du kröner året med goda gåvor, *
där du går fram gror feta skördar.

Ödemarkens beten frodas, *
höjderna klär sig i jubel.

Ängarna smyckas av fårhjordar †
och dalarna höljer sig i säd. *
Allt är jubel och sång.

Ps. 65:2–3, 10–14

eller

Folken skall tacka dig, o Gud, *
ja, alla folk skall tacka dig.

Jorden har gett sin gröda. *
Gud, vår Gud, välsignar oss.

Gud välsignar oss, *
och hela jorden skall frukta honom.

Ps. 67:6–8

eller

Lova Herren, min själ! †
Mäktig är du, Herre, min Gud, *
i höghet och härlighet är du klädd.

Du låter källor rinna upp och bli till strömmar *
som forsar fram mellan bergen.

De ger vatten åt alla markens djur, *
vildåsnor släcker där sin törst.

Vid dem häckar himlens fåglar *
och sjunger bland täta löv.

Du vattnar bergen från din sal, *
jorden mättas av allt vad du ger.

Du låter gräs växa för boskapen *
och örter till människans tjänst.

Så frambringas föda ur jorden *
och vin, som gör människan glad,

olja, som ger hennes ansikte glans, *
och bröd, som ger henne styrka.
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Alla sätter sitt hopp till dig, *
du skall ge dem föda i rätt tid.

Du ger dem, och de tar emot, *
du öppnar din hand, och de äter sig mätta.

Du döljer ditt ansikte, och de blir förskräckta, †
du tar ifrån dem deras ande, och de dör *
och blir åter till mull.

Du sänder din ande, då skapas liv. *
Du gör jorden ny.

Ps. 104:1, 10–15, 27–30

eller

Tacka Herren, ty han är god, *
evigt varar hans nåd.

Så skall de befriade säga, *
de som Herren befriat ur nöden.

De skall tacka Herren för hans godhet, *
hans underbara gärningar mot människor,

Han förvandlar öknen till sjö *
och det torra landet till vattenkällor.

Han låter de hungrande slå sig ner där *
och bygga sig en stad att bo i.

De sår sina åkrar och planterar vingårdar, *
och de får riklig skörd.

Han välsignar dem, och de förökar sig, *
och deras boskap blir talrik.

Ps. 107:1–2, 31, 35–38

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

Bibelläsning
Moment  4.

5 Mos. 8:7–10

Moses sade:
”När Herren, din Gud, för dig in i ett rikt land med bäckar, källor och

vattenådror som springer fram ur berg och dalar – ett land med vete och
korn, med vinstockar, fikonträd och granatträd, med dignande olivträd och
med honung, ett land där du inte skall behöva äta torftigt eller lida brist på
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någonting, ett land där stenarna innehåller järn och där du kan bryta koppar
ur bergen – och du då äter dig mätt, skall du prisa Herren, din Gud, för det
rika land han har gett dig.”

5 Mos. 28:1–6, 8

Moses sade:
”Om du lyssnar till Herren, din Gud, och troget följer alla hans bud,

som jag i dag ger dig, skall Herren, din Gud, upphöja dig över alla andra folk
på jorden. Alla dessa välsignelser skall nå dig och komma över dig, när du
lyder Herren, din Gud:

Välsignelse över dig inne i staden och välsignelse ute på åkern.
Välsignelse över de barn du får, den skörd du bärgar och de djur som
föds, kornas kalvar och tackornas lamm.
Välsignelse över dina korgar och dina baktråg.
Välsignelse över dig när du kommer och välsignelse över dig när du går.

Herren skall se till att du får välsignelse över dina lador och över allt ditt
arbete, han skall välsigna dig i det land Herren, din Gud, vill ge dig.”

Joel 2:21–24

Ängslas inte, du åkerjord,
utan jubla och gläd dig:
Herren har gjort stora verk.
Ängslas inte, ni markens djur:
utmarkens beten grönskar på nytt,
träden bär sin frukt,
fikonträdet och vinstocken ger rika skördar.
Och ni som bor på Sion,
jubla och gläds över Herren, er Gud:
han ger er regn i rätt tid,
han låter regnet falla som förr,
både höst och vår.
Så skall logarna fyllas av säd,
pressarna flöda över av vin och olja.

2 Kor. 9:10–11

Han som ger säd att så och bröd att äta, han skall ge er utsäde och mångdubbla
det och låta er rättfärdighet ge god avkastning. Ni blir rika på allt och kan
visa en gränslös frikostighet, som framkallar tacksägelser till Gud när jag
förmedlar gåvan.
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Luk. 12:15–21

Jesus sade:
”Akta er för allt habegär. En människas liv beror inte av överflöd på

ägodelar.” Sedan gav han dem en liknelse: ”En rik man hade fått god skörd
på sina jordar. Han tänkte för sig själv: ’Vad skall jag göra? Jag har inte plats
för hela skörden.’ Han sade: ’Så här skall jag göra. Jag river mina lador och
bygger större så att jag får rum med säden och allt annat jag äger. Sedan kan
jag säga till mig själv: Nu min vän är du väl försörjd för många år framåt. Du
kan vila ut. Ät, drick och roa dig.’ Men Gud sade till honom: ’Din dåre, i
natt skall ditt liv tas ifrån dig, och allt du har lagt på hög, vem skall få det?’ Så
går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud.”

Luk. 12:22–31

Jesus säger:
 ”Bekymra er inte för hur ni skall få mat att leva av eller kläder att sätta

på kroppen. Livet är mer än födan och kroppen mer än kläderna. Tänk på
korparna, de varken sår eller skördar, de har varken förrådskammare eller
lador, men Gud föder dem. Och hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna?
Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? När ni
nu inte ens förmår så lite, varför bekymrar ni er då om allt annat? Tänk på
liljorna, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er: inte
ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana
kläder åt gräset, som i dag står ute på ängen och i morgon stoppas i ugnen,
skall han då inte ha kläder åt er, ni trossvaga? Tänk inte på hur ni skall få
något att äta och dricka, och oroa er inte. Allt sådant jagar hedningarna i
världen efter. Men er fader vet att ni behöver detta. Sök i stället hans rike, så
skall ni få det andra också.”

Böneavsnitt
Moment 8.

[Välsignelse]

Allsmäktige Gud och Fader, du har gett människan i uppdrag att bruka och
vårda din skapelse. Vi tackar dig för ditt skaparverk och för skörden som vi
har fått samla in. Må Gud den treenige, Fadern och (+) Sonen och den
heliga Anden, välsigna denna skörd och låta den bli till det dagliga bröd som
ger oss kraft och glädje.
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Bön

1.
Vår Skapare och Gud. Våra liv vilar i dina händer. Du öppnar din hand och
ger oss i din godhet vårt dagliga bröd. Hjälp oss att dela vår välfärd med
andra. Gud, vår Fader. Tack för arbetet och för vilan som du gett oss. Dig
tillhör pris och ära, genom alla släkten, nu och för evigt.

2.
Gud, barmhärtige Fader. Vi tackar dig för att du har välsignat vårt arbete och
vårt dagliga bröd. Lär oss att leva så, att hela vårt liv bär sådan frukt som är
dig till behag. Hör oss genom din Son Jesus Kristus, som med dig och den
heliga Anden lever och härskar i evighet.

3.
Gud, vår Skapare. Du upphör inte att ge oss goda gåvor. Du uppfyller varje
levande varelses längtan. Av dig får vi allt vad vi behöver. Vi tackar dig för
årets skörd. Hjälp oss att vårda naturen så, att jorden också i framtiden ger sin
skörd. Låt kärlek och godhet mogna inom oss själva. Detta ber vi om i vår
Herres Jesu Kristi namn.

4.
Underbara är dina verk, Herre. Vi prisar dig för naturens rikedom, för väx-
terna, träden och djuren. Vi tackar dig för trädens frukter och för bären som
vi har fått plocka. Vi tackar för säden, grönsakerna och rotfrukterna som du
ger oss till näring. Låt också höstens glödande färgprakt förkunna din nåds
rikedom för oss. Lovad vare du i evighet.
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C.Välsignelse av skola eller
     läroinrättning
En präst kan på begäran välsigna en skola eller en läroinrättning.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 322, 492 eller 496
– tacksägelsepsalm: 153, 289 eller 471
Man kan också använda sångerna nr 757 och 758, som är avsedda att sjungas vid väl-
signelse av skola eller läroinrättning, s. 167.

Inledningsord
Moment 2.

Kära vänner. Vi har samlats här i – – –  för att tacka Gud, alla gåvors givare,
och för att lyssna till hans ord. Vi ber om hans välsignelse över denna skola/
läroinrättning och alla dem som arbetar här.

Psaltarpsalm
Moment 3.

Din kärlek, Herre, fyller hela jorden, *
lär mig dina stadgar.

Du har varit god mot din tjänare, *
Herre, som du har sagt.

Ge mig klokhet och kunskap, *
ty jag litar på dina bud.

Innan jag fick lida for jag vilse, *
men nu håller jag mig till ditt ord.

Du är god och vad du gör är gott, *
lär mig dina stadgar.

Ps. 119:64–68
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Gloria Patri
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Bibelläsning
Moment 4.

1 Mos. 2:8–9, 15

Herren Gud planterade en trädgård österut, i Eden, och satte där människan
som han hade format. Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken,
sådana som var ljuvliga att se på och goda att äta av. Mitt i trädgården stod
livets träd och trädet som ger kunskap om gott och ont.

Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka
och vårda den.

Ords. 2:1–6

Min son, om du tar emot mina ord
och bevarar mina bud inom dig,
så att du lyssnar till visheten
och öppnar ditt hjärta för insikten,
om du ropar på klokheten
och kallar på insikten,
om du söker henne som man söker silver,
letar som efter en skatt,
då skall du förstå vad gudsfruktan är
och vinna kunskap om Gud.
Ty det är Herren som skänker vishet,
från hans mun kommer kunskap och insikt.

1 Kor. 3:6–9

Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som
planterar eller den som vattnar betyder något, bara Gud, han som ger växten.
Den som planterar och den som vattnar är ett, men var och en skall få sin lön
efter sitt arbete. Vi är ju Guds medhjälpare, och ni är Guds åker, Guds bygge.

Luk. 2:41–52

Hans föräldrar brukade varje år bege sig till Jerusalem vid påskhögtiden. Också
när Jesus var tolv år gammal gick de dit upp som seden var vid högtiden. Då
festen var över och de skulle hem igen, stannade pojken Jesus kvar i Jerusa-
lem utan att föräldrarna visste om det. De gick en dagsled i tron att han var
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med i ressällskapet och frågade sedan efter honom bland släktingar och be-
kanta. När de inte hittade honom vände de tillbaka till Jerusalem och letade
efter honom där. Efter tre dagar fann de honom i templet, där han satt mitt
bland lärarna och lyssnade och ställde frågor. Alla som hörde honom häp-
nade över hans förstånd och de svar han gav. Föräldrarna blev bestörta när
de såg honom, och hans mor sade till honom: ”Barn, hur kunde du göra så
mot oss? Din far och jag har letat efter dig och varit mycket oroliga.” Han
svarade: ”Varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos
min fader?” Men de förstod inte vad han menade med sina ord. Sedan följde
han med dem ner till Nasaret, och han lydde dem i allt. Hans mor bevarade
allt detta i sitt hjärta. Och Jesus blev äldre och visare och vann Guds och
människors välbehag.

Böneavsnitt
Moment 8.

[Välsignelse]
P Gud har i sin godhet gett oss gåvan att vi hela tiden kan få lära oss

något nytt. Må Gud, den treenige, Fadern och (+) Sonen och den
heliga Anden, välsigna denna skola/läroinrättning och den undervis-
ning som här ges.

Bön

Himmelske Fader. Vi prisar dig för de gåvor du ger oss och för att du är nära i
livets alla skiften. Ur din hand får vi ta emot allt vad vi har. Hjälp oss att rätt
bruka dina gåvor.

Du har i din godhet gett oss denna skola/läroinrättning. Vi tackar dig för alla
som har varit med om att planera, bygga och inreda den. Tänk i nåd på dem
alla. Beskydda denna skola, så att ingenting skadar den.

Välsigna allt arbete som utförs här. Låt eleverna trivas, ge dem studieglädje
och hjälp dem att lägga en god grund för kommande uppgifter. Ge lärarna
och personalen vishet, kraft, tålamod och arbetsglädje. Låt all fostran bygga
på ditt ord och dina heliga bud. Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.
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D. Vid läsårets början
Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan.

Psalmer
Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.
Man kan också använda sång nr 748, som är avsedd att sjungas vid välsignelse inför
skolstarten, s. 157.

Inledningsord
Moment 2.

Kära vänner! I dag inleds ett nytt läsår med nya möjligheter. Varje dag är en
gåva från Gud. Hela den fascinerande och rika värld som Gud har skapat
öppnar sig för oss. Genom studier och forskning upptäcker vi nya dimen-
sioner av livet. Vi lär oss samtidigt hur vi skall leva för att handla rätt.Vi lyss-
nar nu till Guds ord och ber om hans välsignelse över den termin som börjar.
Redan i bibeln står det: ”Ge mig klokhet och kunskap, ty jag litar på dina
bud.” (Ps. 119:66)

Psaltarpsalm
Moment 3.

När jag ser din himmel, som dina fingrar format, *
månen och stjärnorna du fäste där,

vad är då en människa att du tänker på henne, *
en dödlig att du tar dig an honom?

Du gjorde honom nästan till en gud, *
med ära och härlighet krönte du honom.

Du lät honom härska över dina verk, *
allt lade du under hans fötter:

får och oxar, all boskap, *
och markens vilda djur,

himlens fåglar och havets fiskar, *
allt som vandrar havets stigar.

Herre, vår härskare, *
väldigt är ditt namn över hela jorden.

Ps. 8:4–10
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    eller

Herre, jag sätter mitt hopp till dig, *
du min Gud.

Herre, lär mig dina vägar, *
visa mig dina stigar.

Led mig i din sanning, lär mig, †
du som är min Gud, min räddare, *
ständigt hoppas jag på dig.

Ps. 25: 1, 4–5

eller

Lyssna, mitt folk, till min undervisning, *
hör vad jag har att säga!

Jag vill yppa visdomsord *
och tyda det förgångna.

Vad vi har hört och lärt känna, †
vad våra fäder berättade för oss, *
vill vi inte dölja för våra barn.

Vi skall berätta det för kommande släkten †
om Herrens ära och hans makt *
och om de under han gjort.

Ps. 78:1–4

eller

Din kärlek, Herre, fyller hela jorden, *
lär mig dina stadgar.

Du har varit god mot din tjänare, *
Herre, som du har sagt.

Ge mig klokhet och kunskap, *
ty jag litar på dina bud.

Ps. 119:64–66
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Bibelläsning
Moment 4.

Ords. 1:1–7

Ordspråk av Salomo, Davids son, Israels konung.
De ger vishet och fostran,
så att man förstår de klokas ord
och låter sig fostras till insikt,
till rättfärdighet, rätt och redbarhet.
De ger de oerfarna vett,
de unga kunskap och rådighet.
Den vise hör dem och ökar sitt vetande,
de vägleder den kloke.
De gör att man förstår tänkespråk och liknelser,
de visas ord och gåtor.
Gudsfruktan är kunskapens begynnelse,
dåren föraktar vishet och fostran.

Ords. 2:1–6

Min son, om du tar emot mina ord
och bevarar mina bud inom dig,
så att du lyssnar till visheten
och öppnar ditt hjärta för insikten,
om du ropar på klokheten
och kallar på insikten,
om du söker henne som man söker silver,
letar som efter en skatt,
då skall du förstå vad gudsfruktan är
och vinna kunskap om Gud.
Ty det är Herren som skänker vishet,
från hans mun kommer kunskap och insikt.

Ords. 3:1–8

Min son, glöm inte vad jag har lärt dig,
bevara mina bud i ditt hjärta.
Hög ålder och ett långt liv,
frid och välgång skall de ge dig.
Låt godhet och sanning förbli hos dig.
Bind dem kring din hals,
skriv dem på ditt hjärtas tavla.
Då blir du uppskattad för din klokhet
av både Gud och människor.
Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta
och lita inte till ditt eget förstånd.
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Tänk på honom var du än går,
så skall han jämna vägen för dig.
Tyck inte att du själv är vis,
frukta Herren och fly det onda.
Det ger hälsa åt din kropp,
kraft åt alla dess ben.

1 Kor. 13:11–12

När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som
ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser
vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap
begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.

2 Tim. 3:14–17

Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare
du har haft och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna;
de förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på
Kristus Jesus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man
undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den
som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar.

Jak. 1:5

Om någon av er brister i vishet skall han be till Gud, som ger åt alla utan
förbehåll eller förebråelser, och han skall få vad han ber om.

Matt. 7:24–29

Jesus säger:
”Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok

man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna
blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte, eftersom det var byggt
på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem
är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom,
vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, och det rasade och raset blev
stort.”

När Jesus hade avslutat detta tal var folket överväldigat av hans
undervisning, för han undervisade med makt och inte som deras skriftlärda.

Luk. 2:41–52

Hans föräldrar brukade varje år bege sig till Jerusalem vid påskhögtiden. Också
när Jesus var tolv år gammal gick de dit upp som seden var vid högtiden. Då
festen var över och de skulle hem igen, stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem
utan att föräldrarna visste om det. De gick en dagsled i tron att han var med
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i ressällskapet och frågade sedan efter honom bland släktingar och bekanta.
När de inte hittade honom vände de tillbaka till Jerusalem och letade efter
honom där. Efter tre dagar fann de honom i templet, där han satt mitt bland
lärarna och lyssnade och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över
hans förstånd och de svar han gav. Föräldrarna blev bestörta när de såg honom,
och hans mor sade till honom: ”Barn, hur kunde du göra så mot oss? Din far
och jag har letat efter dig och varit mycket oroliga.” Han svarade: ”Varför
skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min fader?” Men
de förstod inte vad han menade med sina ord. Sedan följde han med dem ner
till Nasaret, och han lydde dem i allt. Hans mor bevarade allt detta i sitt
hjärta. Och Jesus blev äldre och visare och vann Guds och människors
välbehag.

Joh. 8:31–36

Till de judar som trodde på honom sade Jesus: ”Om ni förblir i mitt ord är ni
verkligen mina lärjungar. Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall
göra er fria.” De sade: ”Vi härstammar från Abraham och har aldrig varit
slavar under någon. Vad menar du med att vi då skall bli fria?” Jesus svarade:
”Sannerligen, jag säger er: var och en som syndar är slav under synden. Slaven
stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om nu Sonen
befriar er blir ni verkligen fria.”

Böneavsnitt
Moment 8.

Bön

Skolor och andra läroinrättningar:

Käre Gud, vår himmelske Far. Tack för sommarlovet som har gett oss nya
krafter. Tack för att vi får börja ett nytt skolår med ny förväntan. Ge lärarna
vishet, kraft och tålamod i deras uppgift. Låt eleverna trivas i sin skola. Fyll
dem med iver att lära sig nya saker och hjälp dem att lägga en god grund för
sin egen framtid. Vi ber för eleverna och deras hem. Särskilt minns vi inför
dig de barn/unga/studerande som inte får tillräckligt stöd hemifrån och hotas
av utslagning. Vi ber för dem som ställer upp alltför höga mål och råkar i
ångest när de inte når upp till dem. Vi ber för alla som behandlas illa av sina
kamrater, och för dem som gör illa mot andra. Låt alla kunna känna sig trygga
när de tänker på sin skola.

Universitet och högskolor:

Käre Gud, du är all visdoms och sannings källa. Vi tackar dig för förmånen
att få arbeta i universitet och högskolor. Vi tackar för möjligheten att lära oss
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nytt och att undersöka din skapade värld. Vi tackar för glädjen i att skapa
och upptäcka. Vi tackar dig för inspirerande miljöer som kan sporra oss till ett
gott arbete. Vi tackar dig för arbetslag där vi tillsammans kan glädja oss åt
våra resultat och där vi kan stödja varandra när vi har misslyckats. Välsigna
våra arbetskamrater och studiekamrater. Beskydda oss alla i din nåd. Amen.

eller

Gud, vi ber till dig: Välsigna alla som arbetar i universitet och högskolor. Vi
ber för lärare, studerande och all annan personal. Ge professorer och lärare
vishet och kraft i deras viktiga värv som fostrare och utbildare. Låt de
studerande finna glädje i kunskapen. Ge dem motivation att ständigt lära sig
mer och upptäcka nytt. Välsigna våra ansträngningar, så att de kommer vårt
land, mänskligheten och hela skapelsen till godo. Vi ber för dem som har
framgång i sina studier och för dem vars prestationer försvåras av bekymmer
och problem. Vi ber för dem som har en svag självkänsla. Vi ber för dem som
blir uttröttade och deprimerade. Låt de institutioner som ger högre utbildning
växa till i gemenskap och solidaritet. Ge varje högskola förmågan att bära sitt
ansvar för den högre utbildningen och för kulturen. Hjälp oss att alltid leva i
ditt ljus och låt oss finna styrka hos dig.
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E. Välsignelse av
  vårdinrättning

En präst kan på begäran välsigna ett sjukhus, ett servicehus eller en annan vårdinrätt-
ning.

Psalmer
Följande psalmer kan användas: 281, 289, 291, 296, 303, 417, 467, 478 eller 482.
Man kan också använda sång nr 759, som är avsedd att sjungas vid välsignelse av
vårdinrättning, s. 169.

Inledningsord
Moment 2.

Kära vänner. Vi har samlats här i – – – för att tacka Gud, alla gåvors givare,
och för att lyssna till Guds ord. Vi ber om hans välsignelse över denna/detta
– – – och över alla dem som arbetar och vårdas / bor här.

Psaltarpsalm
Moment 3.

Den som bor i den Högstes skydd *
och vilar i den Väldiges skugga,

han säger: ”Herren är min tillflykt och min borg, *
min Gud som jag förtröstar på.”

Han täcker dig med sina vingar, †
under dem finner du tillflykt, *
hans trofasthet är en sköld och ett bålverk.

Din tillflykt är Herren, *
du har gjort den Högste till ditt värn.

Ps. 91:1–2, 4, 9
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Gloria Patri
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Bibelläsning
Moment  4.

Jes. 46:3–4

Hör på mig, Jakobs ätt,
ni som är kvar av Israel,
och som jag lyft ända sedan ni föddes,
burit från er första stund.
Ännu när ni blir gamla är jag densamme,
ännu när ni grånat skall jag bära på er.
Jag har skapat er,
jag skall lyfta, bära och rädda er.

Matt. 25:34–36

Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: ”Kom, ni som har fått
min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens
skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig
att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav
mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte
mig.”

Luk. 10:33–35

En samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes
av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband
dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus
och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden
och sade: ”Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala dig på
återvägen.”
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Böneavsnitt
Moment  8.

[Välsignelse]
P Gud har gett oss uppgiften att ta hand om varandra. Må Gud den tre-

enige, Fadern och (+) Sonen och den heliga Anden, välsigna denna/
detta – – – och den verksamhet som äger rum här.

Bön

Himmelske Fader. Vi prisar dig för de gåvor du ger oss och för att du är nära i
livets alla skiften. Ur din hand får vi ta emot allt vad vi har. Hjälp oss att rätt
bruka dina gåvor.

Välsigna i din godhet denna/detta – – – . Beskydda den/det, så att varken
den/det eller dess verksamhet kommer till skada. Vi tackar dig för alla som
har varit med om att planera, bygga och försköna den/det. Tänk på dem i din
nåd.

Du har gett oss livet som gåva och kallat oss att dela det med varandra. Ge
oss kraft i vår svaghet. Vi ber om din välsignelse över alla dem som bor/vårdas
här på – – – och över dem som kommer hit på besök. Välsigna också dem
som arbetar här. Stöd dem med din kärlek och ge dem kraft för det dagliga
arbetet.

Vi gläder oss över livet. Gå med oss, tills vi når den eviga glädjen i ditt rike.
Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.
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F.  Välsignelse av industri-
     anläggning, kontorslokal

 eller annan arbetsplats
En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal
eller en annan arbetsplats.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 466, 467, 470, 478 eller 485
– tacksägelsepsalm: 289, 454 eller 471:1, 2 och 4

Man kan också använda sång nr 760, som är avsedd att sjungas vid välsignelse av
industrianläggning, kontor eller annan arbetsplats, s. 170.

Inledningsord
Moment 2.

Kära vänner. Vi har samlats till fest då – – – nu inleder sin verksamhet. Vi ber
om välsignelse och beskydd för alla som arbetar här. Gud har gett människan
den ansvarsfulla uppgiften att förvalta skapelsen. Med vårt arbete skaffar vi
utkomst åt oss själva och varandra. Vi har kallats att utföra vårt arbete till
Guds ära och våra medmänniskors bästa.

Psaltarpsalm
Moment 3.

Herre, vår härskare, †
väldigt är ditt namn över hela jorden. *
Jag vill besjunga din himmelska prakt.

När jag ser din himmel, som dina fingrar format, *
månen och stjärnorna du fäste där,

vad är då en människa att du tänker på henne, *
en dödlig att du tar dig an honom?
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Du gjorde honom nästan till en gud, *
med ära och härlighet krönte du honom.

Du lät honom härska över dina verk, *
allt lade du under hans fötter:

Herre, vår härskare, *
väldigt är ditt namn över hela jorden.

Ps. 8:2, 4–7, 10

eller

Ni gudfruktiga, förlita er på Herren, *
han är er hjälp och er sköld.

Han välsignar dem som fruktar honom, *
både mäktiga och ringa.

Må ni välsignas av Herren, *
han som har gjort himmel och jord.

 Ps. 115:11, 13, 15

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

Bibelläsning
Moment 4.

Job 28:1–6

Det finns gruvor med silver,
platser där man utvinner guld,
järn hämtas ur marken,
och stenar smälts till koppar.
Människan får mörkret att vika
och tränger längst ner i djupen
till stenen som göms i svartaste natt.

Djupt under jorden som frambringar föda
förvandlas allt som av eld.
Där nere är stenen safir
och gruset är guld.
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Job 28:9–14

Människan ger sig på den hårda stenen
och vänder bergen ut och in.
Hon hugger gångar in i klippan,
och alla slags dyrbarheter blottas för ögat.
Vattenådror täpper hon till,
och det som var dolt förs upp i ljuset.

Men visheten, var finns den?
Var är den plats där insikten bor?
Människan vet inte vägen till den,
man finner den inte i de levandes land.
”Den är inte hos mig”, säger Djupet,
och Havet säger: ”Här finns den inte.”

Job 28:23, 28

Gud känner vägen till visheten,
han vet var den bor.
Till människan sade han:
 ”Att frukta Herren, det är vishet,
att sky det onda är insikt.”

Rom. 12:6–12

Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått: profetisk gåva i förhållande till
vår tro, tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den
som undervisar, tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar, gåvan att
frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa
barmhärtighet.

Er kärlek skall vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det goda.
Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig
aktning. Slappna inte i er iver, håll er brinnande i anden. Tjäna Herren.
Gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen.

Kol. 3:17

Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud
fadern genom honom.

Jak. 3:13–18

Om någon av er är vis och erfaren skall han med sin goda vandel ge prov på
den mildhet som hör visheten till. Men har ni bitter avund och självhävdelse
i era hjärtan skall ni inte skryta och tala osanning. Sådan vishet kommer inte
från ovan, utan är jordisk, oandlig, demonisk. Där det finns avund och
självhävdelse, där finns också oordning och allsköns uselhet. Visheten från
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ovan däremot är ren, men dessutom fridsam, försynt och foglig, rik på
barmhärtighet och goda gärningar, omutlig och uppriktig. Rättfärdigheten
utsås i frid och bär frukt för dem som håller frid.

1 Petr. 3:8–11

Ni skall alla leva i endräkt och inbördes förståelse, i broderskärlek,
barmhärtighet och ödmjukhet. Löna inte ont med ont eller skymf  med skymf,
utan tvärtom: välsigna. Ty ni är själva kallade att få välsignelse.

Den som älskar livet och vill ha goda dagar,
han skall avhålla sin tunga från det som är ont
och sina läppar från svekfulla ord.
Han skall undvika det onda och göra det goda,
han skall sträva efter att hålla fred.

1 Petr. 4:10–11

Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda
förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar skall komma ihåg
att han får sina ord från Gud, den som tjänar att han tjänar med den styrka
Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är
härligheten och makten i evigheters evighet, amen.

Matt. 25:14–28

Jesus sade:
”Det blir nämligen som när en man skulle resa bort och kallade till sig

sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. Den ene gav han fem
talenter, den andre två, den tredje en, åt var och en efter hans förmåga.
Sedan reste han därifrån. Den som hade fått fem talenter gav sig genast i väg
och gjorde affärer med dem så att han tjänade fem till. Den som hade fått två
talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som hade fått en talent gick
och grävde en grop och gömde sin herres pengar. Efter lång tid kom tjänarnas
herre tillbaka och krävde redovisning av dem. Den som hade fått fem talenter
kom och lämnade fram fem till och sade: ’Herre, du gav mig fem talenter. Här
är fem till som jag har tjänat.’ Hans herre sade: ’Bra, du är en god och trogen
tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag skall anförtro dig mycket. Gå in till
glädjen hos din herre.’ Den som hade fått två talenter kom fram och sade:
’Herre, du gav mig två talenter. Här är två till som jag har tjänat.’ Hans herre
sade: ’Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag
skall anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre.’ Den som hade fått
en enda talent steg också fram. ’Herre’, sade han, ’jag visste att du är en hård
man, som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut.
Jag var rädd och gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är
ditt.’ Hans herre svarade honom: ’Du är en slö och dålig tjänare, du visste att
jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut. Då
skulle du ha lämnat mina pengar till banken, så att jag hade kunnat få igen
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dem med ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den åt
mannen med de tio talenterna.’ ”

Böneavsnitt
Moment 8.

[Välsignelse]

P Gud har gett människan i uppdrag att på ett ansvarsfullt sätt förvalta
skapelsen. Må Gud den treenige, Fadern och (+) Sonen och den heliga
Anden, välsigna alla som arbetar här.

Bön

Vår Skapare och Gud. Vårt liv vilar i dina händer. Du har gett oss vishet,
kunskap och kraft att vårda din skapelse. Var med alla som arbetar vid denna
– – – . Fyll dem med respekt för varandra och med ansvarskänsla för allas
välfärd. Låt kunskap, yrkesskicklighet och teknik bli till välsignelse för alla
människor. Beskydda var och en som arbetar här. Allsmäktige Gud, du som
själv verkar genom människors arbete, led oss i allt vad vi gör. Låt varje
människa finna ett arbete där hon kan fylla sin uppgift som människa och
tillsammans med andra tjäna dig och sina medmänniskor. Detta ber vi om
genom Jesus Kristus, vår Herre.

eller

Vår Skapare och Gud. Vårt liv vilar i dina händer. Välsigna alla som arbetar
i – – – . Ge dem den vishet och kraft de behöver för att framgångsrikt utföra
sina uppgifter. Ge dem gåvan att kunna samarbeta och låt dem finna glädje i
arbetet. Välsigna hela deras liv. Hjälp och trösta dem när de möter svårigheter.
Välsigna också dem som – – – samarbetar med och betjänar. Hjälp oss att
stöda dem som lider nöd och brist. Dig, alla goda gåvors givare, vill vi tacka
och prisa, nu och alltid genom vår Herre Jesus Kristus.
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G. Ibruktagande av fana
En präst kan på begäran hålla en andaktsstund vid ibruktagande av fana.
Andakten kan förrättas i kyrkan eller på annan lämplig plats. Före förrättningen bärs
Finlands flagga in i koret, följd av den fana som skall tas i bruk. Denna bärs in hoprullad.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 279:1–3 och 9, 383, 417, 548 eller 549
– tacksägelsepsalm:  289:1–2 och 4, 303:2 och 4 eller 304:1, 6 och 10
Man kan också använda sång nr 761, som är avsedd att sjungas vid ibruktagande av
fana, s. 171.

Inledningsord
Moment 2.

Kära vänner. Vi har samlats för att ta i bruk – – – fana. Vi tackar Gud för den
verksamhet som – – – får idka och ber att denna förening/detta samfund skall
få tjäna det som är gott och rätt, så att Guds vilja sker i allt.

Psaltarpsalm
Moment 3.

Res ett baner för dina trogna,
dit de kan fly undan pilbågen.

Ps. 60:6

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.

4 Mos. 10:11–14, 33–36

Under det andra året, den tjugonde dagen i andra månaden, höjde sig molnet
från förbundstecknets boning. Då bröt israeliterna upp från Sinaiöknen och
vandrade från lägerplats till lägerplats tills molnet stannade i Paranöknen.
Detta var första gången de bröt upp enligt den ordning som Herren hade
ålagt dem genom Mose.

Först bröt Judas läger upp, med hären ordnad i avdelningar och med
Nachshon, Amminadavs son, i spetsen för Judas avdelning.

De bröt upp från Herrens berg och vandrade tre dagsmarscher. Herrens
förbundsark gick före dem under de tre dagarna för att välja ut deras rastplatser.
Och Herrens moln fanns över dem om dagen när de drog vidare från sin
lägerplats.

När arken bröt upp sade Mose:
Res dig, Herre,
må dina fiender skingras,
dina motståndare fly!
Och när den stannade sade han:
Vila, Herre,
du som leder Israels tallösa skaror!

Jes. 62:10–12

Fram, fram genom portarna!
Bana väg för folket!
Bryt väg, bryt väg,
röj undan alla stenar!
Höj ett fälttecken för folken!
Herren förkunnar över hela jorden:
Säg till dotter Sion:
Se, din räddare kommer.
Sin segerlön har han med sig,
de han vunnit går framför honom.
De skall kallas ”det heliga folket”,
”de som Herren befriat”,
och du skall heta ”den man söker sig till”,
”staden som aldrig blir övergiven”.
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Jer. 4:5–6

Kungör detta i Juda,
ropa ut det i Jerusalem,
stöt i horn över hela landet,
kalla samman ett uppbåd:
Låt oss samlas i de befästa städerna!
Höj fälttecknet! Till Sion!

1 Kor. 12:4–6, 12, 14, 18–20, 24–27

Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika, men
Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han
som verkar i allt och överallt.

Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många
kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus.

Kroppen består inte av en enda del utan av många. Men nu har Gud
gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om alltsammans
var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid
många delar, men en enda kropp.

När Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt
ärade, för att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen och för att alla
delarna skulle visa varandra samma omsorg. Lider en kroppsdel, så lider också
alla de andra. Blir en del hedrad, så gläder sig också alla de andra.

Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den.

Fil. 2:1–4

Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och
gemenskap från Anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min
glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke
och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra
högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras.

1 Petr. 3:8–11

Ni skall alla leva i endräkt och inbördes förståelse, i broderskärlek, barmhär-
tighet och ödmjukhet. Löna inte ont med ont eller skymf  med skymf, utan
tvärtom: välsigna. Ty ni är själva kallade att få välsignelse.

Den som älskar livet och vill ha goda dagar,
han skall avhålla sin tunga från det som är ont
och sina läppar från svekfulla ord.
Han skall undvika det onda och göra det goda,
han skall sträva efter att hålla fred.
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Böneavsnitt
Moment 8.

[Välsignelse]
Fanan vecklas ut.

P Gud är all gemenskaps källa. Må Gud den treenige, Fadern och (+)
Sonen och den heliga Anden, välsigna – – – :s verksamhet, för vilken
denna fana är en samlande symbol.

Bön

Herre, vår Gud, vi tackar dig för den sammanslutning / den förening, som har
denna fana som sin symbol. Välsigna alla som samlas till verksamhet kring
den. Ge dem en gemensam vision som du kan välsigna. Fyll dem med
ansvarskänsla och hjälpsamhet, och lär dem att ta hänsyn till varandra. Gör
oss alla lyhörda för din vilja. Vår Gud och Fader, skänk alla människor ge-
menskap med dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
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22
Bordsböner
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Psalmer
Före bordsbönen kan man sjunga psalm 307:1–2, 396, 486, 529:1, 530, 531 eller vers 1 i
sång nr  762,  Allas ögon väntar på dig , Herre, s.172.

A.Välsignelse före måltiden
För välsignelse före måltiden finns det fyra alternativ, av vilka det första baserar sig på
bordsbönen i Lilla katekesen.

Alternativ 1

Psaltarpsalm

Alla sätter sitt hopp till dig, *
du skall ge dem föda i rätt tid.

Du ger dem, och de tar emot, *
du öppnar din hand, och de äter sig mätta.

Ps. 104:27–28

eller

Allas ögon är vända mot dig, *
och du ger dem föda i rätt tid.

Du öppnar din hand *
och stillar allt levandes hunger.

Ps. 145:15–16

Herrens bön
Herrens bön läses gemensamt.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 151.

F Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.
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Välsignelse

P/S Himmelske Fader, välsigna oss och dessa dina gåvor (+) som vi tar
emot ur din milda hand. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

F Amen.

Alternativ 2
P/S Vi prisar dig, Herre vår Gud, världens Skapare. Du skänker oss föda

genom jordens frukt och människors arbete. Välsigna (+) vår mat och
låt i din godhet alla människor få sitt dagliga bröd. Vi ber för dem som
lider nöd. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

F Amen.

Alternativ 3

P/S Jesus Kristus, du är livets bröd. Välsigna den mat vi får i dag. Inneslut
vår familj, våra vänner och våra medmänniskor i din kärlek. Prisat
vare ditt namn.

F Amen.

Alternativ 4

Psalm 529:1 eller vers 1 i sång 762, Allas ögon väntar på dig, Herre, s. 172.

B. Tacksägelsebön efter måltiden
För tacksägelsebönen efter måltiden finns det tre alternativ, av vilka det första baserar sig
på tacksägelsebönen i Lilla katekesen.

Alternativ 1

Psaltarpsalm

P/S Tacka Herren, ty han är god, *
evigt varar hans nåd.

Han stillar allt levandes hunger, †
han som ger föda åt djuren, *
åt korpens skrikande ungar.

Han gläder sig inte åt stridshästars kraft *
och soldaternas snabba steg.
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Nej, Herren älskar de gudfruktiga, *
dem som hoppas på hans nåd.

Ps. 136:1; 145:16; 147:9–11

Herrens bön
Herrens bön läses gemensamt. Herrens bön utelämnas ifall den betts före måltiden.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 151.

F Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

Bön

P/S  Vi tackar dig Fader, genom Jesus Kristus vår Herre, för allt gott som du
  har gjort, du som lever och härskar i evighet.

F Amen.

Alternativ 2

P/S Herre, vi tackar dig för denna måltid. Inneslut oss i din godhet och för
oss till det eviga livet. Allt skapat prisar dig, du som lever och härskar i
evighet.

F Amen.

Alternativ 3

Psalm 529:2 eller vers 2 i sång nr 762, Allas ögon väntar på dig, Herre, s. 172.



151DEN EKUMENISKA FORMEN AV HERRENS BÖN

Den ekumeniska formen av Herrens bön

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.
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Alternativ text till välsignelsen

Herren välsignar er och beskyddar er.
Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.
Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred.
I  Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn.
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tjänster. En förutsättning för att man skall kunna sjunga Herrens bön är dock att
församlingen kan melodin och sålunda har möjlighet att aktivt delta i bönen.

Teckenförklaringar:
L liturgen
P prästen
S försångare, förebedjare, textläsare
F församlingen
* församlingen står

i samband med psaltarpsalmen anger tecknet * mediatio, kort paus
 † flexa anger melodiskt fall i samband med psaltarpsalmerna
+ liturgen välsignar församlingen med korsets tecken

(+ ) liturgen eller förebedjaren kan göra korstecken
[ ] text inom klammer kan utelämnas

indraget moment kan utelämnas
indrag vid psaltarpsalmerna anger körväxling
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