D. På födelsedagen
På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga delar.
Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 389
– avslutande musik: 288
Man kan även sjunga födelsedagssången nr 749, Fröjdetoner klingar klara, s. 158.

Psaltarpsalm
Moment 3.

Mitt hjärta är redo, Gud,
mitt hjärta är redo, *
jag vill sjunga och spela.
Vakna, min själ,
vakna, harpa och lyra, *
jag vill väcka morgonrodnaden.
Jag vill tacka dig, Herre, bland folken, *
jag vill sjunga ditt lov bland alla folk.
Ty till himlen når din godhet, *
till skyarna din trofasthet.
Visa din höghet i himlen, o Gud, *
och din härlighet över hela jorden!
Ps. 57:8–12
eller
Bara hos Gud finner jag ro, *
från honom kommer min räddning.
Han är klippan som räddar mig, *
min borg där jag står trygg.
Ps. 62:2–3
eller
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Din nåd är mer värd än livet. *
Min tunga skall prisa dig.
Jag vill lova dig så länge jag lever *
och åkalla dig med lyfta händer.
Ps. 63:4–5
eller
Du är mitt hopp, o Herre, min Gud, *
min trygghet ända från min ungdom.
Från min första stund har du varit mitt stöd,
från moderlivet min styrka, *
jag sjunger ständigt ditt lov.
Överge mig inte, o Gud,
när jag är gammal och mitt hår har grånat, *
låt mig förkunna din kraft för nya släkten.
Din makt och trofasthet, o Gud, når upp till skyarna. *
Du som gör stora ting,
Gud, vem är som du?
Ps. 71:5–6, 18–19
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.
Ps. 100:1–3
eller
Detta är dagen då Herren grep in. *
Låt oss jubla och vara glada!
Herre, hjälp oss! *
Herre, ge framgång!
Ps. 118: 24–25

Gloria Patri
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
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Bibelläsning
Moment 4.

Jes. 43:1–3
Nu säger Herren:
han som har skapat dig:
Var inte rädd, jag har friköpt dig,
jag har gett dig ditt namn, du är min.
När du går genom vatten är jag med dig,
vattenmassorna skall inte dränka dig.
När du går genom eld skall du inte bli svedd,
lågorna skall inte bränna dig.
Jag är Herren, din Gud.
Klag. 3:22–25
Herrens nåd tar inte slut,
hans barmhärtighet upphör aldrig.
Varje morgon är den ny –
stor är din trofasthet.
Min andel är Herren, det vet jag,
därför hoppas jag på honom.
Herren är god mot den som kommer till honom,
mot den som sätter sin lit till honom.
Fil. 4:6–7
Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt
honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än
allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.
Kol. 3:15–17
Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som lemmar i en och
samma kropp. Visa er tacksamhet. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom
och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och
andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni
gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom
honom.
1 Thess. 5:16–24
Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds
vilja i Kristus Jesus. Släck inte anden, förakta inga profetior men pröva allt.
Ta vara på det som är bra, och avhåll er från allt slags ont.
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Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ
och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre
Jesus Kristus kommer. Han som kallar er är trofast, han skall åstadkomma det.
2 Thess. 2:16–17
Må vår herre Jesus Kristus själv och Gud, vår fader, som älskar oss och i sin
nåd har gett oss evig tröst och säkert hopp, uppmuntra och styrka er till allt
gott i gärning och ord.
1 Joh. 4:8–10
Den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. 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.

Böneavsnitt
Moment 8.

Bön
1.
Allsmäktige Gud. Du är stor i nåd och oföränderlig i trofasthet. Du förblir
densamme i evighet. Vi tackar dig för de gångna åren, för glädje och sorg, och
för all den godhet som du visat oss. Förlåt oss allt det onda som vi har gjort,
både det vi gjorde fel och det vi lät bli att göra. Hjälp oss att av hjärtat förlåta
varandra. Ge oss tillit, tro och hopp inför framtiden. Beskydda oss för alla
faror. Lär oss att först söka ditt rike och din rättfärdighet. Hjälp oss att börja
och sluta varje dag i din Sons Jesu Kristi namn. Våra dagar finns upptecknade
i din bok. När den sista av dem är förbi, tag oss då upp till dig i ditt oförgängliga
rike.
2.
Käre himmelske Fader. Vi tackar dig för den tid som du har gett oss. Vi tackar
dig för de gångna åren och för denna dag. Tack för livets gåvor och för din
omsorg. Tack för goda och ljusa dagar. Tack för att du också i motgångar och
sorger har låtit oss få uppleva din närhet och välsignelse. Tack för alla som
står oss nära. Var med oss alla dagar. Hjälp oss att alltid förtrösta på dig och att
hämta kraft ur ditt ord. Gud, vi tackar dig för nådens och kärlekens outsinliga
källa. Styrk oss och ge oss nytt mod. Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.
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3.
Gud, i dag tackar vi dig för NN och hans/hennes födelsedag. Vi tackar för
livets gåva, som du har gett honom/henne. Vi tackar för dopet, i vilket NN
blev Guds barn och medlem av din församling. Vi tackar för att du har sänt
dina änglar att leda honom/henne på vandringen genom livet.
Fader, vi tackar dig för de människor som fick bli till välsignelse i NN:s barndom
och som gav honom/henne trygghet och stöd. Tack för ungdomsåren som
gav nya utmaningar och vänner. Tack för vuxenlivet med dess många uppgifter
och för alla de människor som har gett livet innehåll. Tack för dagar av glädje
och dagar av sorg, för kvällens skuggor och morgonens klara ljus. I dag ber vi
också för NN:s släktingar och vänner. Välsigna och bevara dem.
Himmelske Fader. Du tar emot oss med alla våra brister. Du har förbarmat dig
över oss i din Son Jesus Kristus. För hans skull är vi dina älskade barn. Låt oss
i hans närhet få uppleva din kärlek, och fyll oss med din glädje och frid under
alla de dagar vi har kvar att leva.
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