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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.




