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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.




