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 församlingslokaler, s. 163.

Inledningsord
Moment 2.

Kära församling. Vi har samlats för att ta i bruk den/det – – – . I bibeln uppmanas 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 himmelriket. 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 gemenskap med dig och med varandra. Styrk oss alla med ditt ord. Hör oss genom
din Son Jesus Kristus, vår Herre.
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