Kvällsgudstjänstistillaveckan
På textläsningens och predikans plats kan man också använda en av akterna i Kristi
lidandes historia eller en korsvägsandakt. Både strukturellt och musikaliskt följer kvällsgudstjänsten vesperns ordning.

1. Inledning
Inledningen kan föregås av en psalm, en sång eller instrumentalmusik.
Högmässans inledande välsignelse kan också användas.
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Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.
Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.

2. Inledningsord
Inledningsorden kan sammanställas fritt. De presenterar dagens och gudstjänstens speciella karaktär.

3. Psalm
4. Psaltarpsalm
Någon av psalmerna för stilla veckan ur evangelieboken. Den kan läsas eller sjungas.
Psalmtoner s. 441.
Psaltarpsalmen kan ersättas av annan musik.

5. Bibelläsning
Innevarande årgångs lästext eller passionsevangelium läses. Mellan läsningarna
infogas ett svar (psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla meditation). Texterna
eller delar av dem kan sjungas.
 läsning
 svar
 *evangelium

6. Tal
Talet kan ersättas av en kort meditationstext.
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7. Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

8. Böneavsnitt
Böneavdelningen kan inledas med responsoriet i vesperns böneavsnitt.

Kyrkans förbön
Bönen kan indelas i sekvenser med hjälp av lästa eller sjungna acklamationer eller genom tystnad. Förböner s. 305, förbönsämnen s. 330.
Även litanian kan användas, s. 324.

Dagens bön
Efter uppmaningen till bön kan man iaktta en stunds tystnad för personlig bön.
Bönen kan läsas eller sjungas. Recitationsformel s. 448.
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Låt oss be.]

F

Amen.

 bön

Herrens bön
Bönen kan sjungas, melodi s. 450.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 393.

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 inte i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

9. Välsignelse
Även Herrens välsignelse kan användas.
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Må Gud, den allsmäktige och nådige,
Fadern och (?) Sonen och den heliga Anden,
välsigna och bevara oss.
Amen.

10. Avslutande musik
Psalm, sång eller instrumentalmusik.
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