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Andakt vid Jesu dödsstund
�����������	���������������������������������������� !�

1. Inledning
����������������������������������"��������������"�������#��
�������������"����� ���  $%�� ���������������� ���&����� ���'��"&������ ���������
�&����������
SSSSS Herre, öppna mina läppar,
FFFFF så att min mun kan förkunna ditt lov.
SSSSS Gud, kom till min räddning.
FFFFF Herre, skynda till min hjälp.

2. Inledningsord
����������#�����������""����&����������������������������������#('������)&���*
�������(������������&��

3. Psalm

4. Psaltarpsalm
+���"�,,-��#"������&�����������)�������+���"�#�������.. ����������#"�����������
�����������"��-�������,/.�

5. Bibelläsning
���#���������������������0����1���0��	����!/2$345�#('������������#"�	��������������
6��������0��&�������������#���������1����"-�������������������"�������#�5������"*
7����"�������������&����������������"���#�������&����� 1������������7#���5�
��0�����������������������"������)������
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6. Tal
�������������&�����"������"�������#����0��������"����"��#���������

7. Vid korset
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[SSSSS Se korsets trä, där världens Frälsare är fästad.]

Improperierna
�����&�����������)���������0��#('�"��#������. %�

*Höga kors
1. Höga kors, du enda ädla

bland de träd som vuxit här.
Fast du ej bär blad och blommor,
intet träd din like är.
Ljuva stam med ljuva grenar,
som den ljuva bördan bär.

2. Sjung, min tunga! Sjung den hårda,
höga, ärofyllda strid
som på korset Herren kämpat
till triumf och evig frid,
stark som lejonet i öknen
och som offerlammet blid!

3. All den dom som genom fallet
över världen kommen var
och från det förbjudna trädet
låg på syndigt släkte kvar,
ville han på trädet sona,
på det kors som honom bar.

4. Honom plågar spö och gissel,
spott och hån och övermod;
törnets krans och korsets spikar
pressar fram det dyra blod,
att all världen skulle renas
i den helga, djupa flod.

5. Kristi kors! Blott du är värdigt
att dig hela världen ser.
Du för Israel och folken
är det rätta Guds banér,
och den dig i tro har skådat
dom och död ej rädes mer.

6������7�4@�
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Bön vid korsets fot
A��������0�����., �

8. Böneavsnitt

Dagens bön
���"�������������7����������)����������#����B��������������#�����7���
A����������&�����������)�������;�(�����#���#�"������..C�
[LLLLL Låt oss be.]
3�7��
FFFFF Amen.

Herrens bön
A����������)�����-�"��#������.!@�
�������"��������#�"������D�������7������/4/�
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
�&������������"��#������ C@��:����D��������&�����������������&�����
SSSSS Må Gud, den allsmäktige och nådige,

Fadern och (�) Sonen och den heliga Anden,
välsigna och bevara er.

FFFFF Amen.

10. Avslutande musik
+���"������������


