Kvällsgudstjänst
på alla helgons dag
Vid kvällsgudstjänsten på alla helgons dag minns man under förbönen dem som dött i
tron på Kristus och särskilt de församlingsmedlemmar som har avlidit under året.
När namnen på de avlidna läses upp kan man tända minnesljus. I samband med uppläsningen av namnen kan också klockringning förekomma.

I Inledning
1. Ingångspsalm
Psalmen kan ersättas av en psaltarpsalm, körsång eller instrumentalmusik. Också
hymnen till ljuset (psb 515 eller 516) kan användas. Under bönen tänds ljusen.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
L
F
L
F

I Faderns och ? Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.
Herren vare med er.
Herren välsigne dig.

3. Inledningsord
Inledningsorden kan också sammanställas fritt.

Kära kristna! Vi har samlats inför Guds ansikte för att minnas våra kära som
har lämnat oss. Denna afton påminns vi om att Kristi kyrka sträcker sig
mycket längre än vad vi kan se med våra ögon. Kyrkan omfattar också alla
dem som redan nu finns hos Gud i himlen, och därför är vi genom tron
inneslutna i samma osynliga gemenskap. Nu får vi tacka Gud för dem som
inte längre är hos oss i den synliga församlingen här på jorden, och vi tänker
på dem i förlitan på Guds barmhärtighet och omsorg. Vi påminns också om
vår egen förgänglighet och ser därför fram emot den dag när vi alla skall få
samlas hos Gud i hans rike.

4. Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.
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5. Bön
Man kan läsa bönen för allhelgonadagens kväll ur evangelieboken eller hålla en fri
bön. Efter uppmaningen till bön kan man iaktta en stunds tystnad för personlig
bön.
Uppmaningen, bönen och församlingens amen kan läsas eller sjungas. Recitationsformel s. 448.

L

Låt oss be.

F

Amen.

 bön

II Ordet
6. Första läsningen
Textläsaren anmäler bibelstället. Församlingen sitter under textläsningen.
Texten eller en del av den kan sjungas.
 läsning

[S
S
F

Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig.]

7. Svar
Psaltarpsalm, psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla meditation.

8. Andra läsningen
Textläsaren anmäler bibelstället. Församlingen sitter under textläsningen.
Texten eller en del av den kan sjungas.
 läsning

S
[S
F

Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig.]

9. Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.
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*10. Evangelium
Evangelieläsningen inleds t.ex. med orden: Vi reser oss för att höra dagens heliga
evangelium.
Före och efter evangelieläsningen kan man sjunga halleluja.
Evangeliet eller delar av det kan sjungas. Evangelieläsningen avslutas med orden:
Så lyder det heliga evangeliet. Svaret kan läsas eller sjungas.
 evangelium

[F
F

Tack, Herre, för ditt glada budskap eller: Kristus, vi lovar dig eller:
Tack, Herre, för ditt glada budskap. Halleluja eller: Kristus, vi lovar
dig. Halleluja.]

11. Predikan
*12. Credo (Trosbekännelse)
Trosbekännelsen läses gemensamt.
Man kan också sjunga en trosbekännelsepsalm, t.ex. 146 eller 152. I så fall utelämnas psalmen i moment 13.
Versformer av den apostoliska trosbekännelsen s. 302.

Den apostoliska trosbekännelsen
F

Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,
och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,
och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.
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13. Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

14. Minnet av de avsomnade
Namnen på de församlingsmedlemmar som dött sedan föregående alla helgons
dag läses upp, ifall detta inte redan har skett i samband med inledningsorden.
Under läsningen kan minnesljusen tändas. Läsningen kan följas av en kort tystnad
och/eller musik.
Bönerna för de avsomnade fogas till kyrkans förbön.

III Bönen
15. Kyrkans förbön
Kyrkans förbön sammanställs i regel i församlingen.Om bönens innehåll, se s. 11.
Förböner s. 305, förbönsämnen s. 330.
Bönen kan indelas i sekvenser genom acklamationer (bönefras eller -sång av församlingen eller kören) eller genom tystnad.
Uppmaningen till bön och församlingens amen kan läsas eller sjungas.

S

Låt oss be.

Gud, vår Far. Vi tackar dig för de människor som vi minns i kväll. Vi tackar
dig för våra kära avsomnade med vilka vi fick dela glädje och sorg. I deras
hjärtan fanns det rum för oss. Befria också oss från vår själviskhet och ingjut
kärleken i våra hjärtan genom din heliga Ande. Gör oss känsliga så att vi ser
våra medmänniskors behov. Trösta alla dem som bär på djup sorg.
Vi tackar för alla dem som i livet och i döden litade på dig och bad för oss.
Deras exempel drar oss närmare dig och styrker oss i väntan på det eviga
livet. Hjälp också oss att liksom de hålla fast vid ordet och de heliga sakramenten som du delar ut till oss i din kyrka. Du lyfter av oss våra bördor
och bereder vägen för ditt rikes ankomst.
Styrk oss i tron på uppståndelsens kraft. Hjälp oss att minnas att döden inte
för alltid kan skilja oss från våra kära. Vi litar på Kristi fullbordade verk och
väntar med hopp och glädje på den dag när vi äntligen skall få komma hem
till ditt himmelska rike. Låt oss alla en gång få mötas i den jublande församlingen inför din tron och skåda dig ansikte mot ansikte.
F
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16. Herrens bön
Bönen kan sjungas, melodi s. 450.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 393.

F

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.

IV Avslutning
*17. Lovpsalm
Liturgen kan uppmana till lovprisning t.ex. med orden: Låt oss resa oss och prisa
Gud.
Även högmässans lovprisning (Benedicamus) kan användas.

*18. Välsignelse
L

Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och ? Sonens och den heliga Andens namn.

eller

F

Herren välsignar er och beskyddar er.
Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.
Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred.
I Faderns och ? Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.

Sändning
L/S Gå i frid och tjäna Herren med glädje.
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eller
L/S Gå i frid.
Var frimodiga,
håll fast vid det goda,
[löna inte ont med ont.
Uppmuntra de modfällda,
stöd de svaga,
hjälp de förtryckta,]
visa aktning för alla människor.
Älska Herren och tjäna honom med glädje
i den heliga Andens kraft.

19. Avslutande musik
Psalm, körsång eller instrumentalmusik.
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