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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.




