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A. Barndop
Kyrkans medlemmar skall befordra sina barn till dopet utan onödigt dröjsmål
(KO 2:15,1). Då man avgör om ett barn kan döpas skall bestämmelserna i 3 § i
religionsfrihetslagen (453/2003) och KL 1:3,2 följas. I fråga om dopförrättningen
skall bestämmelserna i KO 2:13–17 iakttas och detta formulär användas.
Ett barns vårdnadshavare beslutar gemensamt om ett barn under tolv år skall döpas,
förutsatt att åtminstone någon av föräldrarna eller vårdnadshavarna är medlem av
kyrkan. Om vårdnadshavarna efter barnets födelse dock inte kommer överens om
detta, kan barnets mor, som är vårdnadshavare, ensam besluta inom ett år från
barnets födelse att barnet skall döpas. Om en domstol har beslutat något annat om
uppgiftsfördelningen mellan vårdnadshavarna med stöd av 9 § 3 mom. i lagen
angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/1983) skall dock domstolens
beslut följas.
Ett 12–14 år gammalt barn kan döpas endast med sitt eget skriftliga samtycke,
förutsatt att vårdnadshavarna har kommit överens om detta.
Den som döps skall ha minst två faddrar vilka skall vara konfirmerade medlemmar
av en evangelisk-luthersk kyrka eller höra till en kristen kyrka eller ett religionssamfund som kyrkomötet har godkänt ett avtal med (KO 1:4,2). Utöver dessa kan
även medlemmar av kristen kyrka eller kristet religionssamfund som godkänner
ett av den evangelisk-lutherska kyrkan förrättat dop vara faddrar. Minst två
faddrar eller andra vittnen skall vara närvarande vid dopförrättningen.
Prästen bör i god tid före dopet ta kontakt med hemmet för att samtala om dopets
betydelse och komma överens om praktiska arrangemang. I detta sammanhang
kan man hålla en andakt. Prästen bör även diskutera namngivningen, ty församlingen skall utreda att namnet är lagenligt och inom två månader efter barnets
födelse tillställa befolkningsdatasystemet uppgiften om namnet för registrering
(32 a § i namnlagen, 694/1985).
Dopet förrättas i en kyrka, i ett kapell, i hemmet eller på annan lämplig plats enligt
överenskommelse mellan prästen och föräldrarna.
Under dopförrättningen kan kyrkans påskljus vara tänt.
Vid valet av musik bör förrättningens gudstjänstkaraktär beaktas.

I Inledning
1. Psalm
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2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

Välsignelse
L
F

I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.

Växelhälsning
L Herren vare med er.
F Herren välsigne dig.

3. Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L

Kära vänner. Kära NN och NN. Gud har gett er detta barn. Ni har
följt Jesu uppmaning och bär nu fram ert barn i det heliga dopet. Vi
minns Herrens löfte till sitt folk när han säger: ”Var inte rädd, jag har
friköpt dig, jag har gett dig ditt namn, du är min” (Jes. 43:1). Detta löfte
blir en verklighet i dopet, där Gud sluter barnet i sin famn och skänker
frälsningens gåva.

eller
L

Kristna församling. Jesus lät barnen komma till sig och tog dem i sin
famn. Därför bär vi nu fram detta barn till honom. I dopet upptas
barnet i Guds gemenskap och får det eviga livets gåva. Jesus säger:
”Den som kommer till mig skall jag inte visa bort.” (Joh. 6:37)

eller
L

Kära kristna församling. Jesus sade att den som vill komma in i Guds
rike måste födas på nytt av vatten och ande. Därför gav han sitt liv
för oss och instiftade dopet. Genom dopet får vi del av frälsningen
och det eviga livet. Gud föder oss på nytt och ger oss sin Ande som
gåva. Så blir dopet ett tecken som vittnar om att vi tillhör honom
och äger det nya livet. Jesus säger: ”Jag har kommit för att de skall
ha liv, och liv i överflöd.” (Joh.10:10)

eller
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L

Kära vänner. Vi är samlade för att dela glädjen över dopet. I dopet bär
vi fram detta barn till Gud och ber om Andens beröring till nytt liv i
Kristus. Varje människa är skapad till Guds avbild, och Gud vill att vi
skall leva som ljusets barn. I Kristus Jesus får vi möta det ljus som ger
världen liv, hopp och tro.

4. Psaltarpsalm
Man kan välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller någon
annan psaltarpsalm.
Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Den kan omges av en
antifon. Psalmtoner, se Gudstjänstboken s. 441. Omkväden
till psaltarpsalmerna s. 404, nr 723, 724.
Psaltarpsalmen avslutas med Gloria Patri, som kan ersättas
av en psalmvers ur psalmboken, t.ex. 22:15, 53:4, 90:4, 106:7,
153, 173:4, 174:4, 254:4, 286:3 eller 566:7. Gloria Patri utelämnas
under fastetiden från och med femte söndagen i fastan.

Antifon
Kom och se Guds gärningar,
hans väldiga verk bland människor.
Ps. 66:5
eller
Detta är dagen då Herren grep in.
Låt oss jubla och vara glada!
Ps. 118:24

Psalm
Herre, vår härskare, *
väldigt är ditt namn över hela jorden.
Jag vill besjunga din himmelska prakt *
med ett barns, ett dibarns mun.
Du har rest ett värn mot dina fiender *
för att betvinga ovän och hämnare.
När jag ser din himmel, som dina fingrar format, *
månen och stjärnorna du fäste där,
vad är då en människa att du tänker på henne, *
en dödlig att du tar dig an honom?
Du gjorde honom nästan till en gud, *
med ära och härlighet krönte du honom.
Herre, vår härskare, *
väldigt är ditt namn över hela jorden.
Ps. 8:2–6, 10
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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
Jag ser upp emot bergen: *
varifrån skall jag få hjälp?
Hjälpen kommer från Herren, *
som har gjort himmel och jord.
Han låter inte din fot slinta, *
han vakar ständigt över dina steg.
Han sover aldrig, han vakar ständigt, *
han som beskyddar Israel.
Herren bevarar dig, †
i hans skugga får du vandra, *
han går vid din sida.
Solen skall inte skada dig om dagen, *
inte månen om natten.
Herren bevarar dig från allt ont, *
från allt som hotar ditt liv.
Herren skall bevara dig †
i livets alla skiften, *
nu och för evigt.
Ps. 121
eller
Herre, jag tackar dig för dina mäktiga under, *
förunderligt är allt du gör.
Du kände mig alltigenom, *
min kropp var inte förborgad för dig,
när jag formades i det fördolda, *
när jag flätades samman i jordens djup.
Du såg mig innan jag föddes, *
i din bok var de redan skrivna,
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de dagar som hade formats *
innan någon av dem hade grytt.
Ps. 139:14–16

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

Antifonen upprepas.

5. Frågor eller uppmaning
Frågor
L

Vilket namn har ni gett ert barn?

Svar: NN.

L

Vill ni att ert barn skall döpas till den kristna tron?

Svar: Ja.

L

Vill ni, föräldrar och faddrar, tillsammans med församlingen ansvara
för att NN får en kristen fostran?

Svar: Ja.

eller
L

Ni har gett ert barn namnet NN. Vill ni att han/hon skall döpas till
den kristna tron?

Svar: Ja.

L

Vill ni, föräldrar och faddrar, tillsammans med församlingen ansvara för
att NN får en kristen fostran?

Svar: Ja.
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Uppmaning
L

Ni har gett ert barn namnet NN. I dag döps han/hon till den kristna
tron. Föräldrar och faddrar, det heliga dopet förpliktar er att tillsammans med församlingen ansvara för att barnet får en kristen fostran.

6. Korstecknet
Prästen tecknar korsets tecken på barnets panna och bröst och säger:

Tag det heliga korsets tecken på din panna c och på ditt bröst c till ett
vittnesbörd om att Jesus Kristus, den korsfäste, har friköpt dig och kallat dig
att vara hans lärjunge.
Prästen fortsätter:

Gud, den barmhärtige, har genom sin Son Jesus Kristus berett dig frihet från
syndens, dödens och ondskans välde. Må han ge dig kraft att varje dag dö
bort från synden och leva för Kristus.
eller
Prästen säger:

Barmhärtige Gud. Bara du frälsar från allt ont. Befria NN från mörkrets välde.
Skriv hans/hennes namn i livets bok och led honom/henne i ditt ljus.
Prästen tecknar korsets tecken på barnets panna och bröst och säger:

Tag det heliga korsets tecken på din panna c och på ditt bröst c till ett
vittnesbörd om att Jesus Kristus, den korsfäste, har friköpt dig och kallat dig
att vara hans lärjunge.

7. Bön
Uppmaningen till bön kan följas av en kort tyst bön.

L

Låt oss be.

1.
Allsmäktige Gud.
I dopet omsluter du oss med din nåd.
Du befriar oss från syndens, dödens och ondskans välde
och förenar oss med Kristus.
Vi ber för NN som har välsignats med frälsningens tecken.
Upptag honom/henne i din gemenskap.
Uppfyll honom/henne med din heliga Ande.
Hjälp honom/henne att alltid leva som ditt barn,
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och låt honom/henne en gång få komma till dig i ditt eviga rike.
Hör oss för vår Frälsares Jesu Kristi skull.
2.
Gud,
vi tackar dig för livets gåva.
I dopet ger du oss din nåd och kärlek.
NN har nu välsignats med korsets tecken.
Upptag honom/henne i din gemenskap.
Låt honom/henne få växa upp i trygghet
och uppfyll honom/henne med din heliga Ande.
Hör oss för Jesu Kristi skull.
3.
Allsmäktige Gud.
Vi tackar dig för detta barn,
som är din stora gåva.
Tack för att ditt himmelska rike tillhör barnen
och för att du ger NN en framtid och ett hopp.
Du tar oss i din vård och för oss in i din kyrkas gemenskap.
Du leder oss med din heliga Ande och ditt ord.
Låt NN få växa upp som en Jesu Kristi lärjunge.
Stöd honom/henne med din kraft
och bevara honom/henne i tron.
Låt honom/henne till sist få ärva det eviga livet.
Vi ber i vår Herres Jesu Kristi namn.
4.
Allsmäktige Gud, käre himmelske Fader.
Vi tackar dig för att du har gett oss det heliga dopet
där vi i Jesu namn renas från synden
och din Ande föder oss på nytt.
Vi ber till dig:
Tag detta barn genom det heliga dopet in i din gemenskap.
Beskydda honom/henne för mörkrets makt
och låt honom/henne få tjäna dig i trofasthet under hela sitt liv.
Ge honom/henne till sist ett hem hos dig i himlen.
Hör oss för Jesu Kristi skull.
5.
Gud, vi tackar dig
för att du ända från livets början
har gett oss så många gåvor.
Nu tackar vi dig för att du upptar NN i dopets förbund.
Låt honom/henne få uppleva kraften
i Kristi död och uppståndelse.
Ge honom/henne nåden
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att alltid få tjäna dig och sina medmänniskor.
Låt dina heliga änglar bevara honom/henne under färden
och led honom/henne till sist
hem till härligheten hos dig.
Detta ber vi om i din Sons Jesu Kristi namn.
6.
Gud, vår Far.
Livet är din stora gåva.
Du såg detta barn
redan innan det föddes.
Upptag NN i dopets förbund.
Låt Kristi kärlek omsluta honom/henne
i livets alla skiften.
Ett litet barn behöver skydd och hjälp.
Var du med NN och bär honom/henne i din famn.
Låt din välsignelse vila över hela hans/hennes liv.
Hör oss för Jesu Kristi skull.
F

Amen.

II Ordet
8. Bibelläsning
Någon eller några av följande bibeltexter läses. Man kan också välja bibeltexter
enligt kyrkoåret eller andra bibeltexter. Evangeliet om Jesus och barnen (Mark.
10:13–16) läses alltid till sist.
Textläsaren anmäler bibelstället.
Mellan textläsningarna kan svar infogas (psaltarpsalm, psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla meditation).

Jes. 43:1
Nu säger Herren,
han som har skapat dig:
Var inte rädd, jag har friköpt dig,
jag har gett dig ditt namn, du är min.
Rom. 6:3–4
Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta
in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med hoBARNDOP
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nom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de
döda genom Faderns härlighet.
Gal. 3:26–28
Alla är ni genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har
ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man
eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.
Tit. 3:4–5
När Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna blev uppenbara
räddade han oss – inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar utan
därför att han är barmhärtig – och han gjorde det med det bad som återföder
och förnyar genom den heliga anden.
1 Petr. 3:20–21
I Noas dagar väntade Gud tålmodigt, medan arken byggdes i vilken några få
räddades genom vattnet. På motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet,
som inte innebär att kroppen görs ren från smuts utan att man med gott
uppsåt vänder sig till Gud. Och ni räddas genom att Jesus Kristus har uppstått.
Mark. 10:13–16
Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna
visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad 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 kommer aldrig dit
in.” Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.

9. Tal
Prästen håller ett fritt tal eller använder något av nedanstående alternativ. Prästen kan tillsammans med föräldrarna välja ett särskilt bibelord för barnet. Detta
bibelord berörs då i talet och skrivs in i dopattesten. I doptalet kan man med
beaktande av doptillfället behandla följande ämnen:
– livets gåva (skapelsen), Kristi försoningsverk (återlösningen), den heliga Andens gåva (helgelsen)
– den döptes inlemmande i församlingsgemenskapen
– att leva och växa som kristen
– den kristna fostran, föräldrarnas och faddrarnas uppgifter

Kära vänner. Vi är nu församlade för att ta del av det allra dyrbaraste som
finns i Guds församling. I dopet konkretiseras allt det som gör kyrkan till
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kyrka. Där möter vi Guds nåd när vi utan egen förtjänst upptas som hans
barn, där finner vi hela den rika frälsningsskatt som Kristus vunnit åt oss, och
där får vi också kallelsen att leva som en Jesu lärjunge här i världen.
Liksom ett litet sandkorn kan reflektera hela solens ljus, så rymmer
dopets vatten och den enkla dophandlingen hela den gudomliga allmaktens
och kärlekens gränslösa mysterium. Dopet är en tvagning eller rening, inte
bara symboliskt utan också reellt. Det som dopet i kraft av Guds ord och löfte
renar oss från är den synd och bortvändhet från Gud som ingen människa
går fri ifrån. Den finns hos oss från livets första ögonblick. Men om
människosläktets synd är stor, så är Guds nåd ännu större. Och aldrig blir
Guds förekommande och kravlösa nåd så påtaglig och tydlig som när ett litet
barn döps i hans namn.
Liksom allt liv är också dopet något totalt. Det förenar oss med Gud i
Kristus och ger oss ett arv som sträcker sig ända in i evigheten. Det kors som
tecknas på barnets panna och bröst är något som inte utplånas. Det påminner om Jesu eget doplöfte att han skall vara med oss alla dagar till tidens slut.
Vi ser alltså att evigheten bryter in i tiden när nu detta dop skall förrättas. Gud välsigne er, föräldrar, faddrar och anhöriga, som har följt Jesu uppmaning och fört ert barn fram till dopet. Ni är en del av den kyrka som detta
barn i dag blir en medlem av och i vars gemenskap vi alla får erfara nåd och
åter nåd. Ta väl hand om detta barn. Fostra och led det med den vishet som
Gud ger er och bär det i era trogna förböner. Här får vi nu slutas samman i
tacksam tro och kärlek, så som det står i Skriften: ”En enda kropp och en
enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren,
en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader, han som står över allting,
verkar genom allt och finns i allt.”
eller
Kära vänner. Här står vi nu med vår glädje över livets under. Varje barn är en
unik skapelse och kommer från första stund att ha en helt egen livshistoria.
Ni har fått gåvan och uppdraget att vara föräldrar, faddrar och anhöriga till
detta barn.
När vi nu skall döpa lilla NN blickar vi in i ett annat under som är
ännu större än skapelsens under. Det är Guds ofattbara nåd och kärlek som
uppenbarades i hans Son Jesus Kristus. Så högt älskade Gud världen att han
gav den sin ende Son. Kristus föddes som människa för att vara en av oss,
och genom sin död på korset befriade han oss från syndens, dödens och mörkrets makt. I dopet får vi ta emot allt detta som Kristus har gjort för oss. Vi
omsluts av den gudomliga kärlek som sprang fram på Golgata. Denna kärlek
går som en livgivande ström genom världen.
När Gud skapar och befriar handlar han genom sin Ande. Därför är
dopet i vatten samtidigt ett dop i Guds heliga Ande. I dopet förenas vattnet
med Guds ord, och Guds Ande föder på detta sätt det nya livet. Anden tar
sin boning hos den döpte och blir kvar hos var och en som i tro håller fast vid
Kristus.
BARNDOP
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För att ett barn skall kunna döpas måste det finnas troende människor
och en troende församling. Ni representerar i dag detta trons folk. Ni som är
föräldrar, faddrar och anhöriga får i dag det stora uppdraget att fostra och leda
detta barn, så att dess livsvandring ända från dopets stund blir en vandring
med Kristus. Den vandringen sträcker sig ända in i evighetens värld. Det
som sker i dopet anknyter alltså både till det som skedde i Kristi död och
uppståndelse och till det som skall ske en gång när Gud gör allting nytt. Allt
detta sker för vår skull, för att vi som har fått livets gåva också skall få det
eviga livet.
Vad som än händer är det gott och tryggt att kunna säga: Jag är döpt,
jag tillhör Kristus! Må Gud välsigna detta barn som nu skall läggas i Guds
trygga famn, och må han ge oss alla nåden att alltid få leva i dopets förbund.

10. Psalm
Psalmen kan ersättas av en dopsång, s. 406, nr 734, 735, 736,
eller av annan lämplig musik.

III Dopet
11. Dopbefallningen
Vattnet hälls i dopfunten omedelbart före dopbefallningen och bönen, ifall detta
inte gjorts tidigare.

L

Vår Herre Jesus Kristus har själv instiftat det heliga dopet, då han sade
till sina lärjungar: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå
därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens
och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har
gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt. 28:18–20)

eller
L

Låt oss be.
Allsmäktige och nådige Gud. I begynnelsen skapade du himmel och
jord. Likt en stark vind svepte din Ande fram över de första vattnen
och gav liv åt allt. Så blev vattnet en skapelsens kraft och gåva. I dina
gärningar har du på många sätt förebådat dopet. När flodens vatten
täckte jorden räddade du Noa och hans familj. Du ledde ditt folk genom Röda havet och befriade det från slaveriet i Egypten. När Johannes i enlighet med din vilja döpte Jesus, din Son, i Jordanfloden, lät du
din Ande sänka sig över honom. På korset blev han för oss en livets
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källa, och efter sin uppståndelse instiftade han dopet, då han sade till
sina lärjungar:
”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör
alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga
Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag
är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt. 28:18–20)
Vi följer din Sons uppmaning och ber: Låt dopets källa alltid vara öppen för din kyrka. Där har vi blivit begravda med Kristus för att vi
skall leva i uppståndelsens nya liv. Sänd din heliga Ande för att låta
detta under ske. Må detta dopvattnen påminna oss om vårt eget dop
och om den djupa föreningen med alla andra som är döpta. Fyll oss
med glädje över att vi som medlemmar av Kristi kyrka får vara lemmar
i hans kropp. Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.
F

Amen.

eller
L

Låt oss be.
Gud, vår livgivare. Du har skapat vattnet som frambringar grönska
på jorden och ständigt förnyar och renar våra kroppar. När floden
kom, räddade du Noa och hans familj i arken. På samma sätt är dopets
nåd en räddande ark också för oss. Du lät ditt folk gå genom havet till
frihet från slaveriet i Egypten. Din Son, Herren Jesus, blev döpt i
Jordanflodens vatten, och han befriade oss från syndens och dödens
bojor genom sin död och uppståndelse. Han instiftade det heliga dopet,
då han sade till sina lärjungar:
”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och
gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den
heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.
Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt. 28:18–20)
Vi ber dig: Sänd din heliga Ande. Låt honom/henne som nu döps i
detta vatten få del av det nya livet, och gör honom/henne till arvinge
av ditt eviga rike. Hör vår bön för vår Herres Jesu Kristi skull.

F

Amen.
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*12. Trosbekännelsen
Trosbekännelsen läses gemensamt.

L

Låt oss tillsammans bekänna vår gemensamma kristna tro.

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.

L

Till delaktighet i denna tro och i alla de löften som den innebär döper
vi nu detta barn i den treenige Gudens namn.

* 13. Dopet
Prästen gjuter tre gånger vatten över barnets huvud och säger:

NN (förnamnen), jag döper dig i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
Prästen lägger handen på barnets huvud och kan uppmana föräldrarna och
faddrarna att delta i handpåläggningen.
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L

Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes delaktighet vare med dig.

F

Amen.
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Prästen vidrör dopdräkten och säger:

Aposteln Paulus säger: ”Är ni döpta in i Kristus har ni också
iklätt er Kristus.” (Gal. 3:27)
Prästen tänder dopljuset vid det ljus som står på altaret eller
dopbordet eller vid kyrkans påskljus. Prästen räcker dopljuset
till föräldrarna och säger:

Jesus säger: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall
inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” (Joh. 8:12)
Prästen tar barnet i famnen och säger:

I det heliga dopet har NN upptagits som medlem i Kristi
kyrka och i X församling. Vi innesluter honom/henne och
hans/hennes hem i vår kärlek och i våra förböner. Jesus
säger: ”Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han
tar emot mig.” (Mark. 9:37)
Prästen ger tillbaka barnet åt föräldrarna eller faddrarna.

14. Psalm
Psalmen kan ersättas av en dopsång, s. 406, nr 734, 735, 736,
eller av annan lämplig musik.

15. Kyrkans förbön
Någon av följande böner kan användas.

L

Låt oss be.

1.
Allsmäktige Gud, käre himmelske Far. Vi tackar dig för att du uppehåller
och välsignar din kyrka. Du har upptagit NN i din gemenskap, gett honom/
henne pånyttfödelsens nåd och skänkt honom/henne löftet att få ärva det
eviga livet. Vi ber dig: Bevara NN och låt honom/henne växa till i visdom,
ålder och nåd. Vi tackar dig för den godhet som du har visat hans/hennes
föräldrar. Ge dem ansvarskänsla, vishet och kraft. Hjälp också faddrarna att
med kärlek stöda NN. Hjälp oss alla att leva enligt din vilja och låt oss en
gång få möta dig i din härlighet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.
2.
Gud, vi tackar dig för detta barn, som du har gett åt NN och NN. Genom det
heliga dopet har du gjort NN till ditt barn, till medlem i din kyrka och till
arvinge av det eviga livet. Välsigna NN i alla hans/hennes livsdagar. Sänd
dina heliga änglar för att skydda honom/henne i alla faror. Hjälp hans/hennes föräldrar, faddrar och släktingar att älska honom/henne med trofasthet
och att vara goda föredömen för honom/henne i livet. Led honom/henne i
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din sanning och uppfyll honom/henne med din nåd. Bevara honom/henne i
tron, så att han/hon aldrig överger dig utan en gång får möta dig i din härlighet. Hör vår bön för din Sons Jesu Kristi skull.
3.
Allsmäktige, evige Gud. Du är livets källa. Vi tackar dig för den godhet som
du har visat denna familj. Detta barn är din stora gåva. Ge mor och far kraft
att vårda och fostra sitt barn med kärlek. Tack för att du i dopet har låtit NN
bli ditt barn. Vi ber dig: Var nära honom/henne och låt honom/henne finna
trygghet i din nåd och kärlek. Skydda och styrk honom/henne varje dag.
Välsigna alla medlemmar i denna familj. Hjälp dem att lära känna Kristi kärlek och att hålla de bud som han har gett i sitt ord. Hjälp dem att stöda
varandra och att leva i inbördes gemenskap. Välsigna NN:s far- och morföräldrar och faddrar och styrk dem i deras uppgift. När vår vandring är slut, ge
oss då det eviga livet. Hör vår bön för din Sons Jesu Kristi skull.
4.
L

Käre himmelske Far. Vi tackar dig för att du har gjort NN till ditt barn,
till medlem i din kyrka och till arvinge av det eviga livet. Var honom/
henne alltid nära låt honom/henne finna trygghet i din nåd och kärlek.

Far eller mor:

Vi tackar dig för vårt barn. Ge oss som är föräldrar kärlek och vishet, så att vi
kan fostra honom/henne enligt din vilja. Tag du vård om honom/henne under
hela livet. Låt oss få ha ett hem där vi förlåter och uppmuntrar varandra.
Hjälp oss att stöda varandra och att hålla oss nära dig också när det är svårt.
Någon av faddrarna:

Hjälp oss som är faddrar att alltmer fördjupa vår vänskap med detta barn. Låt
oss få vara ett stöd i familjens kristna fostran och lär oss att gemensamt söka
hjälp hos dig.
Något av syskonen:

Tack för vår lillebror/lillasyster. Tack för att vi får vara tillsammans när vi
växer upp. Hjälp oss att alltid vara vänner.
Någon av far- eller morföräldrarna:

Vi tackar dig för vårt barnbarn som för oss är ett skapelsens under. Beskydda
honom/henne alla dagar. Låt oss tillsammans få uppleva glädje, närhet och
ömhet. Var du vår trygghet.
L
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Himmelske Far. Tack för att du hör våra böner. Vi överlämnar detta
barn i din vård. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.
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5.
Vid ett sjukt barns dop:

Allsmäktige Gud. Vi tackar dig för att du har upptagit NN i dopets förbund,
där din nåd och kärlek omsluter honom/henne. Du ser vår oro och ängslan
inför en framtid som är präglad av sjukdom och ovisshet. Nu ber vi: Var oss
nära i vår oro. Ge oss den kraft vi behöver och hjälp oss att lita på att du
känner NN och håller honom/henne i din hand. Sänd dina heliga änglar att
bevara honom/henne. Hjälp oss alla att lita på din faderliga omsorg. Vi tackar
dig för varje dag som du ger oss. Bevara oss i tron på vår Frälsare, så att vi en
gång får komma till det himmelska hemmet. Detta ber vi om i din Sons Jesu
Kristi namn.
6.
När välsignelse av hem förrättas i anslutning till dopet:

Helige Gud.Vi tackar dig för dina gåvor och för din närvaro i livets alla skiften.
Vi ber för NN, som genom dopet har upptagits i din kyrkas gemenskap. Välsigna honom/henne under alla hans/hennes livsdagar. Sänd dina heliga änglar att skydda honom/henne. Hjälp föräldrarna och faddrarna att ge honom/
henne en rätt kristen fostran. Stöd oss alla med din nåd och led oss fram till
det himmelska hemmet.
Gud, vi tackar dig i dag för detta hem. Välsigna alla som bor här och som
kommer hit som gäster. Hjälp familjens medlemmar att med trofasthet älska
och tjäna varandra. Välsigna detta hem genom din närvaro, du treenige Gud,
Fader, (c) Son och helig Ande.
F

Amen.

16. Herrens bön
Herrens bön läses gemensamt.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 392.

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 icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.
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IV Avslutning
17. Välsignelse
Alternativ text till välsignelsen s. 393.

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 c Sonens och den heliga Andens namn.

F

Amen.

18. Psalm
Efter psalmen överräcker prästen dopattesten och fadderbreven och inbjuder de
närvarande till den gudstjänst där man ber för den döpta, för föräldrarna och för
faddrarna.
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B. Nöddop
Om man befarar att ett barn dör och det inte går att genast finna en präst som kan
förrätta dopet skall någon medlem av kyrkan döpa barnet i vatten och i den
treenige Gudens namn. Nöddop kan förrättas också av någon annan kristen. Om
möjligt bör vittnen vara närvarande. Nöddopet skall utan dröjsmål anmälas till
pastorskansliet. Nöddopet skall bekräftas så som föreskrivs i kyrkohandboken
(KO 2:14). Nöddop av odöpt vuxen förrättas på samma sätt.
I samband med nöddopet kan man sjunga en psalm, t.ex. 390, 394, 492 eller 493.

1. Dopet
Dopförrättaren gjuter tre gånger vatten över dopkandidatens huvud och säger:

[NN (förnamnen)], jag döper dig i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

2. Herrens bön
Herrens bön läses gemensamt.

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

3. Välsignelse
Dopförrättaren säger:

Herren välsigne oss och bevare oss.
Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig.
Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid.
I Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.
F

Amen.
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C. Bekräftelse av nöddop
Vid bekräftelse av nöddop av ett barn tillämpas anvisningarna om barndop.
När det gäller bekräftelse av nöddop av en vuxen tillämpas motsvarande moment i
formuläret för dop av ungdomar och av vuxna (1 D).
Ifall man vid nöddopet av ett barn inte har gett något namn sker namngivningen i
samband med bekräftelsen av nöddopet.

I Inledning
1. Psalm
2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

Välsignelse
L
F

I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.

Växelhälsning
L
F

Herren vare med er.
Herren välsigne dig.

3. Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L

Kära vänner. I dag tackar vi för både livets gåva och dopets gåva.
Genom det heliga dopet har Gud upptagit NN i sin gemenskap och
skänkt honom/henne det eviga livets nåd. Vi bär nu med tacksamhet
fram NN inför Gud och ber att hans välsignelse skall vila över honom/
henne under hela hans/hennes liv.

eller
L
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Kära vänner. Jesus kallade till sig barnen, tog dem i famnen och
välsignade dem. I det heliga dopet har han tagit NN i sin famn och
skänkt honom/henne frälsningens gåva. När Jesus instiftade dopet
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lovade han att vara med sina lärjungar alla dagar till tidens slut. I förtröstan på detta löfte är vi i dag samlade för att be för er NN och NN
(föräldrarnas namn) och särskilt för ert barn, vars dop vi nu skall bekräfta.

4. Psaltarpsalm
Man kan välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller någon
annan psaltarpsalm.
Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Den kan omges av en
antifon. Psalmtoner, se Gudstjänstboken s. 441. Omkväden till
psaltarpsalmerna s. 404, nr 723, 724.
Psaltarpsalmen avslutas med Gloria Patri, som kan ersättas
av en psalmvers ur psalmboken, t.ex. 22:15, 53:4, 90:4, 106:7,
153, 173:4, 174:4, 254:4, 286:3 eller 566:7. Gloria Patri utelämnas
under fastetiden från och med femte söndagen i fastan.

Antifon
Kom och se Guds gärningar,
hans väldiga verk bland människor.
Ps. 66:5
eller
Detta är dagen då Herren grep in.
Låt oss jubla och vara glada!
Ps. 118:24

Psalm
Herre, vår härskare, *
väldigt är ditt namn över hela jorden.
Jag vill besjunga din himmelska prakt *
med ett barns, ett dibarns mun.
Du har rest ett värn mot dina fiender *
för att betvinga ovän och hämnare.
När jag ser din himmel, som dina fingrar format, *
månen och stjärnorna du fäste där,
vad är då en människa att du tänker på henne, *
en dödlig att du tar dig an honom?
Du gjorde honom nästan till en gud, *
med ära och härlighet krönte du honom.
Herre, vår härskare, *
väldigt är ditt namn över hela jorden.
Ps. 8:2–6, 10
eller
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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
Jag ser upp emot bergen: *
varifrån skall jag få hjälp?
Hjälpen kommer från Herren, *
som har gjort himmel och jord.
Han låter inte din fot slinta, *
han vakar ständigt över dina steg.
Han sover aldrig, han vakar ständigt, *
han som beskyddar Israel.
Herren bevarar dig, †
i hans skugga får du vandra, *
han går vid din sida.
Solen skall inte skada dig om dagen, *
inte månen om natten.
Herren bevarar dig från allt ont, *
från allt som hotar ditt liv.
Herren skall bevara dig †
i livets alla skiften, *
nu och för evigt.
Ps. 121
eller
Herre, jag tackar dig för dina mäktiga under, *
förunderligt är allt du gör.
Du kände mig alltigenom, *
min kropp var inte förborgad för dig,
när jag formades i det fördolda, *
när jag flätades samman i jordens djup.
Du såg mig innan jag föddes, *
i din bok var de redan skrivna,
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de dagar som hade formats *
innan någon av dem hade grytt.
Ps. 139:14–16

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

Antifonen upprepas.

5. Frågor eller uppmaning
Frågor
L

Vilket namn har ni gett ert barn?

Svar: NN.

L

NN har genom dopet upptagits i den kristna kyrkans gemenskap. Vill
ni, föräldrar och faddrar, tillsammans med församlingen ansvara för att
han/hon får en kristen fostran?

Svar: Ja.

eller
L

Ni har gett ert barn namnet NN, och han/hon har döpts till den kristna
tron. Vill ni, föräldrar och faddrar, tillsammans med församlingen ansvara för att han/hon får en kristen fostran?

Svar: Ja.

Uppmaning
L

Ni har gett ert barn namnet NN, och han/hon har döpts till den kristna
tron. Föräldrar och faddrar, det heliga dopet förpliktar er att tillsammans med församlingen ansvara för att barnet får en kristen fostran.
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6. Korstecknet
Prästen tecknar korsets tecken på barnets panna och bröst och säger:

Tag det heliga korsets tecken på din panna c och på ditt bröst c till ett
vittnesbörd om att Jesus Kristus, den korsfäste, har friköpt dig och kallat dig
att vara hans lärjunge.
Prästen fortsätter:

Gud, den barmhärtige, har genom sin Son Jesus Kristus befriat dig från syndens, dödens och ondskans välde. Må han ge dig kraft att varje dag dö bort
från synden och leva för Kristus.

7. Bön
Uppmaningen till bön kan följas av en kort tyst bön.

L

Låt oss be.

1.
Allsmäktige Gud.
I dopet låter du din nåd strömma över oss.
Där befriar du oss
från syndens, dödens och ondskans välde
och förenar oss med Kristus.
Vi tackar dig för att du har upptagit NN i din gemenskap
och gett honom/henne din heliga Ande.
Hjälp honom/henne att tro på dig
så att han/hon lever som ditt barn
och en gång får komma till dig i ditt eviga rike.
Hör oss för vår Frälsares Jesu Kristi skull.
2.
Gud, vår Far.
Livet är din stora gåva.
Du såg detta barn
redan innan det föddes
Tack för att du har upptagit NN i dopets förbund.
Låt Kristi kärlek omsluta honom/henne
i livets alla skiften.
Ett litet barn behöver skydd och hjälp.
Var du med NN och bär honom/henne i din famn.
Låt din välsignelse vila över hela hans/hennes liv.
Hör oss för Jesu Kristi skull.
F
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Amen.
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II Ordet
8. Bibelläsning
Någon eller några av följande bibeltexter läses. Man kan också välja bibeltexter
enligt kyrkoåret eller andra bibeltexter. Evangeliet om Jesus och barnen (Mark.
10:13–16) läses alltid till sist.
Textläsaren anmäler bibelstället.
Mellan textläsningarna kan svar infogas (psaltarpsalm, psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla meditation).

Jes. 43:1
Nu säger Herren,
han som har skapat dig:
Var inte rädd, jag har friköpt dig,
jag har gett dig ditt namn, du är min.
Rom. 6:3–4
Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta
in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de
döda genom Faderns härlighet.
Gal. 3:26–28
Alla är ni genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har
ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man
eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.
Tit. 3:4–5
När Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna blev uppenbara
räddade han oss – inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar utan
därför att han är barmhärtig – och han gjorde det med det bad som återföder
och förnyar genom den heliga anden.
1 Petr. 3:20–21
I Noas dagar väntade Gud tålmodigt, medan arken byggdes i vilken några få
räddades genom vattnet. På motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet,
som inte innebär att kroppen görs ren från smuts utan att man med gott
uppsåt vänder sig till Gud. Och ni räddas genom att Jesus Kristus har uppstått.
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Mark. 10:13–16
Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna
visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad 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 kommer aldrig dit
in.” Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.

9. Tal
10. Psalm
Psalmen kan ersättas av en dopsång, s. 406, nr 734, 735, 736,
eller av annan lämplig musik.

III Bekräftelse av dopet
11.Dopbefallningen
L

Vår Herre Jesus Kristus har själv instiftat det heliga dopet, då han sade
till sina lärjungar: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå
därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens
och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har
gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt. 28:18–20)

eller
L

Låt oss be.
Gud, vår livgivare. Du har skapat vattnet som frambringar grönska på
jorden och ständigt förnyar och renar våra kroppar. När floden kom
räddade du Noa och hans familj i arken. På samma sätt är dopets nåd
en räddande ark också för oss. Du lät ditt folk gå genom havet till frihet
från slaveriet i Egypten. Din Son, Herren Jesus, blev döpt i Jordanflodens
vatten, och han befriade oss från syndens och dödens bojor genom sin
död och uppståndelse. Han instiftade det heliga dopet, då han sade till
sina lärjungar:
”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör
alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga
Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag
är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt. 28:18–20)
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Vi ber dig: Låt din heliga Ande vila över NN som i dopet har fått del
av det nya livets gåva. Bevara honom/henne, så att han/hon till sist
når fram till ditt eviga rike. Hör vår bön för vår Herres Jesu Kristi skull.
F

Amen.

*12. Trosbekännelsen
Trosbekännelsen läses gemensamt.

L

Låt oss bekänna vår gemensamma kristna tro.

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.

*13. Bekräftelsen
L

Som Guds och hans församlings tjänare bekräftar jag att NN (förnamnen) i enlighet med Jesu Kristi befallning har döpts med vatten i Fa-

derns och Sonens och den heliga Andens namn.

Prästen lägger handen på barnets huvud och kan uppmana föräldrarna och faddrarna att delta i handpåläggningen.
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L

Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes delaktighet vare med dig.

F

Amen.
Prästen tänder dopljuset vid det ljus som står på altaret eller
dopbordet eller vid kyrkans påskljus. Prästen räcker dopljuset
till föräldrarna och säger:

Jesus säger: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall
inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” (Joh. 8:12)
Prästen tar barnet i famnen och säger:

I det heliga dopet har NN upptagits som medlem i Kristi
kyrka och i X församling. Vi innesluter honom/henne och
hans/hennes hem i vår kärlek och i våra förböner. Jesus tog
barnen i famn och sade: ”Den som tar emot ett sådant barn
i mitt namn, han tar emot mig.” (Mark. 9:37)
Prästen ger tillbaka barnet åt föräldrarna eller faddrarna.

14. Psalm
Psalmen kan ersättas av en dopsång, s. 406, nr 734, 735, 736,
eller av annan lämplig musik.

15. Kyrkans förbön
Någon av följande böner kan användas.

L

Låt oss be.

1.
Allsmäktige Gud, käre himmelske Far. Vi tackar dig för att du uppehåller och
välsignar din kyrka. Du har upptagit NN i din gemenskap, gett honom/henne
pånyttfödelsens nåd och skänkt honom/henne löftet att få ärva det eviga
livet. Vi ber dig: Bevara NN och låt honom/henne växa till i visdom, ålder
och nåd. Vi tackar dig för den godhet som du har visat hans/hennes föräldrar.
Ge dem ansvarskänsla, vishet och kraft. Hjälp också faddrarna att med kärlek stöda NN. Hjälp oss alla att leva enligt din vilja och låt oss en gång få
möta dig i din härlighet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.
2.
Gud, vi tackar dig för detta barn, som du har gett åt NN och NN. Genom det
heliga dopet har du gjort honom/henne till ditt barn, till medlem i din kyrka
och till arvinge av det eviga livet. Välsigna NN i alla hans/hennes livsdagar.
Sänd dina heliga änglar för att skydda honom/henne i alla faror. Hjälp hans/
hennes föräldrar, faddrar och släktingar att älska honom/henne med trofast-
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het och att vara goda föredömen för honom/henne i livet. Led honom/henne
i din sanning och uppfyll honom/henne med din nåd. Bevara honom/henne
i tron, så att han/hon aldrig överger dig utan en gång får möta dig i din härlighet. Hör vår bön för din Sons Jesu Kristi skull.
3.
Allsmäktige, evige Gud. Du är livets källa. Vi tackar dig för den godhet som
du har visat denna familj. Detta barn är din stora gåva. Ge mor och far kraft
att vårda och fostra sitt barn med kärlek. Tack för att du i dopet har låtit NN
bli ditt barn. Vi ber dig: Var nära honom/henne och låt honom/henne finna
trygghet i din nåd och kärlek. Skydda och styrk honom/henne varje dag.
Välsigna alla medlemmar i denna familj. Hjälp dem att lära känna Kristi kärlek och att hålla de bud som han har gett i sitt ord. Hjälp dem att stöda
varandra och att leva i inbördes gemenskap. Välsigna NN:s far- och morföräldrar och faddrar och styrk dem i deras uppgift. När vår vandring är slut,
ge oss då det eviga livet. Hör vår bön för din Sons Jesu Kristi skull.
4.
L

Käre himmelske Far. Vi tackar dig för att du har gjort NN till ditt barn,
till medlem i din kyrka och till arvinge av det eviga livet. Var honom/
henne alltid nära och låt honom/henne finna trygghet i din nåd och
kärlek.

Far eller mor:

Vi tackar dig för vårt barn. Ge oss som är föräldrar kärlek och vishet, så att
vi kan fostra honom/henne enligt din vilja. Tag du vård om honom/henne
under hela livet. Låt oss få ha ett hem där vi förlåter och uppmuntrar varandra. Hjälp oss att stöda varandra och att hålla oss nära dig också när det
är svårt.
Någon av faddrarna:

Hjälp oss som är faddrar att alltmer fördjupa vår vänskap med detta barn. Låt
oss få vara ett stöd i familjens kristna fostran och lär oss att gemensamt söka
hjälp hos dig.
Något av syskonen:

Tack för vår lillebror/lillasyster. Tack för att vi får vara tillsammans när vi
växer upp. Hjälp oss att alltid vara vänner.
Någon av far- eller morföräldrarna:

Vi tackar dig för vårt barnbarn som för oss är ett skapelsens under. Beskydda
honom/henne alla dagar. Låt oss tillsammans få uppleva glädje, närhet och
ömhet. Var du vår trygghet.
L

Himmelske Far. Tack för att du hör våra böner. Vi överlämnar detta
barn i din vård. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.
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5.
Vid ett sjukt barns dop:

Allsmäktige Gud. Vi tackar dig för att du har upptagit NN i dopets förbund,
där din nåd och kärlek omsluter honom/henne. Du ser vår oro och ängslan
inför en framtid som är präglad av sjukdom och ovisshet. Nu ber vi: Var oss
nära i vår oro. Ge oss den kraft vi behöver och hjälp oss att lita på att du
känner NN och håller honom/henne i din hand. Sänd dina heliga änglar att
bevara honom/henne. Hjälp oss alla att lita på din faderliga omsorg. Vi tackar
dig för varje dag som du ger oss. Bevara oss i tron på vår Frälsare, så att vi en
gång får komma till det himmelska hemmet. Detta ber vi om i din Sons Jesu
Kristi namn.
6.
När välsignelse av hem förrättas i anslutning till dopet:

Helige Gud. Vi tackar dig för dina gåvor och för din närvaro i livets alla
skiften. Vi ber för NN, som genom dopet har upptagits i din kyrkas gemenskap. Välsigna honom/henne under alla hans/hennes livsdagar. Sänd dina
heliga änglar att skydda honom/henne. Hjälp föräldrarna och faddrarna att
ge honom/henne en rätt kristen fostran. Stöd oss alla med din nåd och led
oss fram till det himmelska hemmet.
Gud, vi tackar dig i dag för detta hem. Välsigna alla som bor här och som
kommer hit som gäster. Hjälp familjens medlemmar att med trofasthet älska
och tjäna varandra. Välsigna detta hem genom din närvaro, du treenige Gud,
Fader, (c) Son och helig Ande.
F

Amen.

16. Herrens bön
Herrens bön läses gemensamt.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 392.

F

42

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 icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.
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IV Avslutning
17.Välsignelse
Alternativ text till välsignelsen s. 393.

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 c Sonens och den heliga Andens namn.

F

Amen.

18.Psalm
Efter psalmen överräcker prästen dopattesten och fadderbreven och inbjuder de
närvarande till den gudstjänst där man ber för den döpta, för föräldrarna och för
faddrarna.
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D. Dop av ungdomar
och av vuxna
Ungdomar och vuxna som inte är rätt döpta upptas i kyrkans gemenskap sålunda,
att de efter behövlig undervisning undfår dopet (KO 1:3,1,3p).
Den som fyllt femton år kan ansluta sig till kyrkan med vårdnadshavarnas skriftliga samtycke (3 § i religionsfrihetslagen). Anhållan om inträde skall riktas till
församlingens kyrkoherde. Samtycker kyrkoherden inte till denna anhållan skall
ärendet överföras till kyrkorådet eller församlingsrådet för avgörande (KO 1:3,3).
Den som döps skall ha minst två faddrar vilka skall vara konfirmerade medlemmar
av en evangelisk-luthersk kyrka eller höra till en kristen kyrka eller ett religionssamfund som kyrkomötet har godkänt ett avtal med (KO 1:4,2). Utöver dessa kan
även medlemmar av kristen kyrka eller kristet religionssamfund som godkänner
ett av den evangelisk-lutherska kyrkan förrättat dop vara faddrar. Minst två
faddrar eller andra vittnen skall vara närvarande vid dopförrättningen (KO 2:17).
Dop av ungdomar och vuxna innebär att personen i fråga anses vara skriftskolgången och konfirmerad. Den döpta har dock rätt att delta i en gemensam
konfirmation, t.ex. tillsammans med en konfirmandgrupp.
Dopet förrättas i en kyrka, i ett kapell, i hemmet eller på någon annan lämplig plats
(KO 2:16,1).
Under dopförrättningen kan kyrkans påskljus vara tänt.
Vid valet av musik bör förrättningens gudstjänstkaraktär beaktas.
Den som skall döpas bär om möjligt alba. Alban kan alternativt kläs på i samband
med moment 13 (dopet).

I Inledning
1. Psalm
2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

Välsignelse
L
F
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I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.
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Växelhälsning
L
F

Herren vare med er.
Herren välsigne dig.

3. Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L

Kära vänner, kära NN. I dag gläder vi oss över Guds frälsande nåd. Att
bli döpt är att få bli Guds barn, att bli medlem i Kristi kyrka och arvinge till det eviga livet. Jesus säger: ”Den som tror och blir döpt skall
räddas.” (Mark. 16:16)

4. Psaltarpsalm
Man kan välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller någon
annan psaltarpsalm.
Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Den kan omges av en
antifon. Psalmtoner, se Gudstjänstboken s. 441. Omkväden till
psaltarpsalmerna s. 404, nr 723, 724.
Psalmen avslutas med Gloria Patri, som kan ersättas av en
psalmvers ur psalmboken, t.ex. 22:15, 53:4, 90:4, 106:7, 153,
173:4, 174:4, 254:4, 286:3 eller 566:7. Gloria Patri utelämnas
under fastetiden från och med femte söndagen i fastan.

Antifon
Kom och se Guds gärningar,
hans väldiga verk bland människor.
Ps. 66:5
eller
Detta är dagen då Herren grep in.
Låt oss jubla och vara glada!
Ps. 118:24

Psalm

Herre, vår härskare, *
väldigt är ditt namn över hela jorden.
Jag vill besjunga din himmelska prakt *
med ett barns, ett dibarns mun.
Du har rest ett värn mot dina fiender *
för att betvinga ovän och hämnare.
När jag ser din himmel, som dina fingrar format, *
månen och stjärnorna du fäste där,
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vad är då en människa att du tänker på henne, *
en dödlig att du tar dig an honom?
Du gjorde honom nästan till en gud, *
med ära och härlighet krönte du honom.
Herre, vår härskare, *
väldigt är ditt namn över hela jorden.
Ps. 8:2–6, 10
eller
Jag vill alltid prisa Herren, *
ständigt sjunga hans lov.
Stolt ger jag Herren äran, *
de betryckta hör det och gläds.
Lova Herren med mig, *
låt oss tillsammans ära hans namn!
Jag sökte mig till Herren och han svarade mig, *
han befriade mig från all fruktan.
Se mot honom och stråla av glädje, *
sänk inte blicken i skam.
Ps. 34:2–6
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
Jag ser upp emot bergen: *
varifrån skall jag få hjälp?
Hjälpen kommer från Herren, *
som har gjort himmel och jord.
Han låter inte din fot slinta, *
han vakar ständigt över dina steg.
Han sover aldrig, han vakar ständigt, *
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han som beskyddar Israel.
Herren bevarar dig, †
i hans skugga får du vandra, *
han går vid din sida.
Solen skall inte skada dig om dagen, *
inte månen om natten.
Herren bevarar dig från allt ont, *
från allt som hotar ditt liv.
Herren skall bevara dig †
i livets alla skiften, *
nu och för evigt.
Ps. 121

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

Antifonen upprepas.

5. Korstecknet
Prästen tecknar korsets tecken på dopkandidatens panna och bröst och säger:

Tag det heliga korsets tecken på din panna c och på ditt bröst c till ett
vittnesbörd om att Jesus Kristus, den korsfäste, har friköpt dig och kallat dig
att vara hans lärjunge.
Prästen fortsätter:

Gud, den barmhärtige, har genom sin Son Jesus Kristus berett dig frihet från
syndens, dödens och ondskans välde. Må han ge dig kraft att dö bort från
synden och leva för Kristus.
eller
Prästen säger:

Barmhärtige Gud. Bara du frälsar från allt ont. Befria NN från mörkrets välde.
Skriv hans/hennes namn i livets bok, och led honom/henne i ditt ljus.
Prästen tecknar korsets tecken på dopkandidatens panna och bröst och säger:

Tag det heliga korsets tecken på din panna c och på ditt bröst c till ett
vittnesbörd om att Jesus Kristus, den korsfäste, har friköpt dig och kallat dig
att vara hans lärjunge.

DOP AV UNGDOMAR OCH AV VUXNA

47

6. Bön
Uppmaningen till bön kan följas av en kort tyst bön.

L

Låt oss be.

1.
Gud,
vi tackar dig för livets gåva.
I dopet ger du oss din nåd och kärlek.
NN har nu välsignats med korsets tecken.
Upptag honom/henne i din gemenskap.
Låt honom/henne få vandra i ditt ansiktes ljus
och uppfyll honom/henne med din heliga Ande.
Hör oss för Jesu Kristi skull.
2.
Allsmäktige Gud, käre himmelske Fader.
Vi tackar dig för att du har gett oss det heliga dopet
där vi i Jesu namn renas från synden
och din Ande föder oss på nytt.
Vi ber till dig:
Ta NN genom det heliga dopet in i din gemenskap.
Beskydda honom/henne för mörkrets makt
och låt honom/henne få tjäna dig i trofasthet under hela sitt liv.
Ge honom/henne till sist ett hem hos dig i himlen.
Hör oss för Jesu Kristi skull.
F

Amen.

II Ordet
7. Bibelläsning
Någon eller några av följande bibeltexter läses. Man kan också välja bibeltexter
enligt kyrkoåret eller andra bibeltexter. Evangeliet läses alltid till sist.
Textläsaren anmäler bibelstället.
Mellan textläsningarna kan svar infogas (psaltarpsalm, psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla meditation).
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Jes. 43:1
Nu säger Herren,
han som har skapat dig:
Var inte rädd, jag har friköpt dig,
jag har gett dig ditt namn, du är min.
Apg. 2:38–39
Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för
era synder. Då får ni den heliga anden som gåva. Ty löftet gäller för er och era
barn och alla dem långt borta som Herren, vår Gud, vill kalla.
Rom. 6:3–11
Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta
in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de
döda genom Faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö
som han skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han.
Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den
syndiga kroppen skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under
synden. Ty den som är död är frikänd från synden. När vi nu har dött med
Kristus är vår tro att vi också skall leva med honom. Vi vet ju att Kristus har
uppväckts från de döda och inte mer skall dö. Döden är inte längre herre
över honom. När han dog, dog han bort från synden, en gång för alla. När
han nu lever, lever han för Gud. Så skall också ni se på er själva: i Kristus
Jesus är ni döda för synden men lever för Gud.
Gal. 3:26–28
Alla är ni genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har
ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man
eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.
Tit. 3:4–5
När Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna blev uppenbara
räddade han oss – inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar utan
därför att han är barmhärtig – och han gjorde det med det bad som återföder
och förnyar genom den heliga anden.
1 Petr. 3:20–21
I Noas dagar väntade Gud tålmodigt, medan arken byggdes i vilken några få
räddades genom vattnet. På motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet,
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som inte innebär att kroppen görs ren från smuts utan att man med gott
uppsåt vänder sig till Gud. Och ni räddas genom att Jesus Kristus har uppstått.
Mark. 16:15–16
Jesus säger:
”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall räddas, men den som inte tror skall
bli dömd.”
Joh. 3:5–8
Jesus sade till Nikodemos: ”Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född
av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött
är kött, och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag
sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör den
blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med
var och en som har fötts av anden.”

8. Tal
Prästen håller ett fritt tal eller använder nedanstående alternativ. Prästen kan ge
dopkandidaten ett särskilt bibelord. Detta bibelord berörs då i talet och skrivs in
i dopattesten. I doptalet kan man med beaktande av doptillfället behandla följande ämnen:
– livets gåva (skapelsen), Kristi försoningsverk (återlösningen), den heliga Andens
gåva (helgelsen)
– den döptes inlemmande i församlingsgemenskapen
– att leva och växa som kristen

Kära NN, kära vänner. När Herren Jesus samlade sina första lärjungar gav
han dem en mycket personlig kallelse med orden: Följ mig! Efter sin död och
uppståndelse upprepade han denna kallelse, och han drar alltjämt alla till sig
genom evangeliets budskap och kärlekens makt. Han gav sin kyrka dopets
sakrament. Genom dopet får vi del av det som Kristus har vunnit åt oss genom sitt lidande, sin död och sin uppståndelse. Vi får ta emot syndernas
förlåtelse och det eviga livets gåva.
Därför är dopet en gräns mellan det gamla och det nya och en port till
den kristna kyrkan. Alla de bibliska händelser som omtalas i dopformuläret
talar om övergången eller räddningen från det gamla till det nya. Därför är
det en stor nåd att få bli döpt. Det är att lämna allt det gamla bakom sig och
att gå in i ett nytt land och en ny värld.
Som döpt får du varje dag följa Herren Jesus i ditt liv. Du behöver inte
vandra ensam på denna väg, utan du får räkna med det stöd som den kristna
gemenskapen ger. Därför är du välkommen att delta i församlingens gudstjänst och att på olika sätt fördjupa dig i Guds ord. Du är välkommen att fira

50

KASUALHANDLINGAR OCH ANDAKTER

nattvard tillsammans med din församling. Där får du ny kraft för vandringen
och du kallas att i kärlek tjäna dina medmänniskor.
Vi ber att Gud skall välsigna dig och dina faddrar på den nya vägsträcka som nu ligger framför er. Det är viktigt att vi ger varandra stöd, och vi
får alltid komma ihåg Jesu löfte i missions- och dopbefallningen att han skall
vara med oss alla dagar till tidens slut.

9. Psalm
Psalmen kan ersättas av en dopsång, s. 406, nr 734, 735, 736,
eller av annan lämplig musik.

III Dopet
10.Dopbefallningen
Vattnet hälls i dopfunten omedelbart före dopbefallningen och bönen, ifall detta
inte gjorts tidigare.

L

Vår Herre Jesus Kristus har själv instiftat det heliga dopet, då han sade
till sina lärjungar: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå
därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens
och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har
gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt. 28:18–20)

eller
L

Låt oss be.
Allsmäktige och nådige Gud. I begynnelsen skapade du himmel och
jord. Likt en stark vind svepte din Ande fram över de första vattnen
och gav liv åt allt. Så blev vattnet en skapelsens kraft och gåva. I dina
gärningar har du på många sätt förebådat dopet. När flodens vatten
täckte jorden räddade du Noa och hans familj. Du ledde ditt folk ge nom Röda havet och befriade det från slaveriet i Egypten. När Johannes i enlighet med din vilja döpte Jesus, din Son, i Jordanfloden, lät du
din Ande sänka sig över honom. På korset blev han för oss en livets
källa, och efter sin uppståndelse instiftade han dopet, då han sade till
sina lärjungar:
”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och
gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den
heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.
Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt. 28:18–20)
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Vi följer din Sons uppmaning och ber: Låt dopets källa alltid vara
öppen för din kyrka. Där har vi blivit begravda med Kristus för att vi
skall leva i uppståndelsens nya liv. Sänd din heliga Ande för att låta
detta under ske. Må detta dopvattnen påminna oss om vårt eget dop
och om den djupa föreningen med alla andra som är döpta. Fyll oss
med glädje över att vi som medlemmar av Kristi kyrka får vara lemmar
i hans kropp. Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.
F

Amen.

eller
L

Låt oss be.
Gud, vår livgivare. Du har skapat vattnet som frambringar grönska
på jorden och ständigt förnyar och renar våra kroppar. När floden
kom, räddade du Noa och hans familj i arken. På samma sätt är dopets
nåd en räddande ark också för oss. Du lät ditt folk gå genom havet till
frihet från slaveriet i Egypten. Din Son, Herren Jesus, blev döpt i
Jordanflodens vatten, och han befriade oss från syndens och dödens
bojor genom sin död och uppståndelse. Han instiftade det heliga dopet,
då han sade till sina lärjungar:
”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och
gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den
heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.
Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt. 28:18–20)
Vi ber dig: Sänd din heliga Ande. Låt honom/henne som nu döps i
detta vatten få del av det nya livet, och gör honom/henne till arvinge
av ditt eviga rike. Hör vår bön för vår Herres Jesu Kristi skull.

F

Amen.

*11. Trosbekännelsen
Trosbekännelsen läses gemensamt.

L

Låt oss bekänna vår gemensamma kristna tro.

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,

52

KASUALHANDLINGAR OCH ANDAKTER

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.

*12. Fråga
L

Vill du bli döpt till denna tro och få del av alla dess löften?

Svar: Ja.

*13. Dopet
L

På Jesu befallning döper vi dig i den treenige Gudens namn.

Prästen gjuter dopvattnet tre gånger vatten över dopkandidatens huvud och
säger:

NN (förnamnen), jag döper dig i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
Prästen lägger handen på dopkandidatens huvud och kan uppmana också (föräldrarna och) faddrarna att delta i handpåläggningen.

L

Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes delaktighet vare med dig.

Den döpta: Amen.
Faddrarna klär den döpta i en alba, om han/hon inte har burit
en sådan under hela förrättningen. Prästen säger:

Aposteln Paulus säger: ”Är ni döpta in i Kristus har ni också
iklätt er Kristus.” (Gal. 3:27)
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Prästen tänder dopljuset vid det ljus som står på altaret eller
dopbordet eller vid kyrkans påskljus. Prästen räcker dopljuset
till den döpta och säger:

Jesus säger: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall
inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” (Joh. 8:12)
L

I det heliga dopet har du upptagits i Kristi kyrka och blivit medlem av
X församling. Vi innesluter dig i vår kärlek och i våra förböner. Aposteln Paulus säger: ”Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan
äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud.”
(Ef. 2:19)

14. Psalm
Psalmen kan ersättas av en dopsång, s. 406, nr 734, 735, 736,
eller av annan lämplig musik.

15.Kyrkans förbön
Någon av följande böner kan användas.

L/S Låt oss be.
1.
Allsmäktige Gud, vår Herres Jesu Kristi Fader. Vi tackar dig för att du har
kallat NN in i din kyrkas gemenskap och för att han/hon genom dopet har
fått bli Kristi lärjunge. Styrk honom/henne med din heliga Ande. Lär honom/henne att varje dag förtrösta på dig. Hjälp också faddrarna att ge honom/henne det rätta stödet. Ge oss alla nåden att få växa i tro och kärlek, att
bevaras i din kyrkas gemenskap och att en gång få ärva det eviga livet hos dig.
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.
2.
Vår himmelske Fader. Vi tackar dig för att du i dopet har fört oss från mörkret
till ljuset. Vi ber för NN som nu har blivit döpt. Hjälp honom/henne att växa
i tro och kärlek. Styrk honom/henne med ditt ord och nattvardens heliga
sakrament. Hjälp honom/henne att med tillförsikt vända sig till dig i bön. Ge
oss alla kraft och mod att gå din viljas väg. Detta ber vi om för Jesu Kristi skull.
F
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16.Herrens bön
Herrens bön läses gemensamt.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 392.

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

IV Avslutning
17.Välsignelse
Alternativ text till välsignelsen s. 393.

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 c Sonens och den heliga Andens namn.

F

Amen.

18.Psalm
Efter psalmen överräcker prästen dopattesten och fadderbreven och inbjuder de
närvarande till den gudstjänst där man ber för den döpta och för hans/hennes
faddrar.
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E. Dop i församlingens
gudstjänst
Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A).
När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa,
familjemässa) fogas nedanstående moment till gudstjänsten.
Vid dop av ungdomar och av vuxna används materialet i tillämpliga delar.
Under gudstjänsten kan kyrkans påskljus vara tänt.
Dopvattnet kan hällas i dopfunten eller dopskålen antingen före gudstjänsten eller strax
före dopbefallningen. Man bör se till att dopvattnet vid själva dophandlingen har rätt
temperatur.

Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L

Kära kristna. Vi har med glädje samlats inför Guds ansikte. Varje gudstjänst är
en högtid där vi påminns om vårt dop. Detta blir särskilt tydligt i dag, när vi
förrättar det heliga dopet i vår högmässa/gudstjänst. Att bli döpt är att bli
Kristi lärjunge och medlem i hans kyrka. Gud skänker oss sin Ande och
hjälper oss att varje dag leva som kristna. Befriade från syndens och dödens
makt får vi vandra i Guds ansiktes ljus. Kristus går vid vår sida, och ingenting
kan skilja oss från hans kärlek.
Vi får frimodigt bekänna våra överträdelser och synder i förtröstan på den
nåd som mötte oss redan i dopets stund.

Syndabekännelse
Som syndabekännelse kan följande användas:

Gud, vår Far.
I dopet blev vi dina barn.
Du förde oss från mörker till ljus
och tog oss in i ditt rike.
Men vi har inte levat så som dina barn borde.
Vi har inte lyssnat till din röst och inte följt din vilja.
Gud, förbarma dig över oss för din Sons Jesu Kristi skull.
Rena oss och förlåt oss våra synder,
och hjälp oss att ta emot
Hjälparen, den heliga Anden.
–––
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Dagens bön
Man kan använda dagens böner enligt kyrkoåret eller någon av följande böner.

L

Låt oss be.
1.
Gud, käre himmelske Far.
Du ger oss livet och gör oss i dopet till dina barn.
Styrk oss med din heliga Ande,
så att vi växer i tro och kärlek.
Hör oss för Jesu Kristi skull.
2.
Allsmäktige Gud, käre himmelske Far.
Vi tackar för dopet,
där du renar oss från synden
och ger oss din heliga Ande.
Hjälp oss att alltid leva som dina barn.
Hör oss för Jesu Kristi skull.
3.
Himmelske Far,
vi tackar dig för att du i det heliga dopet
har förenat oss med din älskade Sons
död och uppståndelse.
Led oss med din heliga Ande
och låt oss alltid leva i dopets nåd.
Hjälp oss att tjäna dig i tro
och för oss till sist
till det eviga livet hos dig.
Detta ber vi om i vår Herres Jesu Kristi namn.

F

Amen.
–––

*Evangelium
I första hand läses dagens evangelium. Man kan även läsa evangeliet om Jesus och barnen
(Mark. 10:13–16). Hallelujasång och svar enligt Gudstjänstbokens anvisningar.

Mark. 10:13–16
Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna
visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad 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 kommer aldrig dit
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in.” Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.
–––

Predikan
Predikan hålls företrädesvis över dagens evangelium eller över någon av lästexterna.
Man kan även predika över evangeliet om Jesus och barnen.

Frågor eller uppmaning
Dopföljet kommer fram till dopfunten.

Frågor
L

Vilket namn har ni gett ert barn?

Svar: NN.

L

Vill ni att ert barn skall döpas till den kristna tron?

Svar: Ja.

L

Vill ni, föräldrar och faddrar, tillsammans med församlingen ansvara för
att NN får en kristen fostran?

Svar: Ja.

eller
L

Ni har gett ert barn namnet NN. Vill ni att han/hon skall döpas till den
kristna tron?

Svar: Ja.

L

Vill ni, föräldrar och faddrar, tillsammans med församlingen ansvara för
att NN får en kristen fostran?

Svar: Ja.
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Uppmaning
L

Ni föräldrar har gett ert barn namnet NN, och han/hon har i dag döpts
till den kristna tron. Föräldrar och faddrar, det heliga dopet förpliktar
er att tillsammans med församlingen ansvara för att barnet också får en
kristen fostran.

Korstecknet
Prästen tecknar korsets tecken på barnets panna och bröst och säger:

Tag det heliga korsets tecken på din panna + och på ditt bröst + till ett
vittnesbörd om att Jesus Kristus, den korsfäste, har friköpt dig och kallat dig
att vara hans lärjunge.
Prästen fortsätter:

Gud, den barmhärtige, har genom sin Son Jesus Kristus berett dig frihet från
syndens, dödens och ondskans välde. Må han ge dig kraft att varje dag dö
bort från synden och leva för Kristus.
eller
Prästen säger:

Barmhärtige Gud. Bara du frälsar från allt ont. Befria NN från mörkrets välde.
Skriv hans/hennes namn i livets bok, och led honom/henne i ditt ljus.
Prästen tecknar korsets tecken på barnets panna och bröst och säger:

Tag det heliga korsets tecken på din panna + och på ditt bröst + till ett
vittnesbörd om att Jesus Kristus, den korsfäste, har friköpt dig och kallat dig
att vara hans lärjunge.

Dopbefallningen
L

Vår Herre Jesus Kristus har själv instiftat det heliga dopet, då han sade
till sina lärjungar: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå
därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens
och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har
gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt. 28:18–20)

eller

DOP I FÖRSAMLINGENS GUDSTJÄNST

59

L

Låt oss be.
Allsmäktige och nådige Gud. I begynnelsen skapade du himmel och
jord. Likt en stark vind svepte din Ande fram över de första vattnen
och gav liv åt allt. Så blev vattnet en skapelsens kraft och gåva. I dina
gärningar har du på många sätt förebådat dopet. När flodens vatten
täckte jorden räddade du Noa och hans familj. Du ledde ditt folk genom Röda havet och befriade det från slaveriet i Egypten. När Johannes i enlighet med din vilja döpte Jesus, din Son, i Jordanfloden, lät du
din Ande sänka sig över honom. På korset blev han för oss en livets
källa, och efter sin uppståndelse instiftade han dopet, då han sade till
sina lärjungar:
”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör
alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga
Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag
är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt. 28:18–20)
Vi följer din Sons uppmaning och ber: Låt dopets källa alltid vara
öppen för din kyrka. Där har vi blivit begravda med Kristus för att vi
skall leva i uppståndelsens nya liv. Sänd din heliga Ande för att låta
detta under ske. Må detta dopvattnen påminna oss om vårt eget dop
och om den djupa föreningen med alla andra som är döpta. Fyll oss
med glädje över att vi som medlemmar av Kristi kyrka får vara
lemmar i hans kropp. Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

F

Amen.

eller
L

Låt oss be.
Gud, vår livgivare. Du har skapat vattnet som frambringar grönska på
jorden och ständigt förnyar och renar våra kroppar. När floden kom,
räddade du Noa och hans familj i arken. På samma sätt är dopets nåd
en räddande ark också för oss. Du lät ditt folk gå genom havet till frihet
från slaveriet i Egypten. Din Son, Herren Jesus, blev döpt i Jordanflodens
vatten, och han befriade oss från syndens och dödens bojor genom sin
död och uppståndelse. Han instiftade det heliga dopet, då han sade till
sina lärjungar:
”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör
alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga
Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag
är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt. 28:18–20)
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Vi ber dig: Sänd din heliga Ande. Låt honom/henne som nu döps i
detta vatten få del av det nya livet, och gör honom/henne till arvinge
av ditt eviga rike. Hör vår bön för vår Herres Jesu Kristi skull.
F

Amen.

* Trosbekännelsen
Trosbekännelsen läses gemensamt.

L

Låt oss tillsammans bekänna vår gemensamma kristna tro.

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.

L

Till delaktighet i denna tro och i alla de löften som den innebär döper
vi nu detta barn i den treenige Gudens namn.

* Dopet
Prästen gjuter dopvattnet tre gånger över barnets huvud och säger:

NN (förnamnen), jag döper dig i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
Prästen lägger handen på barnets huvud och kan uppmana föräldrarna och faddrarna
att delta i handpåläggningen.
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L

Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes delaktighet vare med dig.

F

Amen.
Prästen vidrör dopdräkten och säger:

Aposteln Paulus säger: ”Är ni döpta in i Kristus har ni också
iklätt er Kristus.” (Gal. 3:27)
Prästen tänder dopljuset vid det ljus som står på altaret eller
dopbordet eller vid kyrkans påskljus. Prästen räcker dopljuset
till föräldrarna och säger:

Jesus säger: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall
inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” (Joh. 8:12)
Prästen tar barnet i famnen och säger:

I det heliga dopet har NN upptagits som medlem i Kristi
kyrka och i X församling. Vi innesluter honom/henne och
hans/hennes hem i vår kärlek och i våra förböner. Jesus
säger: ”Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han
tar emot mig.” (Mark. 9:37)
Prästen ger tillbaka barnet åt föräldrarna eller faddrarna.
Dopföljet återvänder till sina platser.

Psalm
Psalmen kan ersättas av en dopsång, s. 404, nr 734, 735, 736,
eller av annan lämplig musik.

Kyrkans förbön
I kyrkans förbön ber man för den/dem som har döpts i gudstjänsten och för föräldrar
och faddrar.

–––

Nattvardsbön
–––
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Propriedelen i prefationens avslutning
–––

Mässa 1och 4

Mässa 2a
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Mässa 2 b

Mässa 3
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2
Konfirmation

KONFIRMATIONSMÄSSAA

67

Konfirmationsmässa A
För att kunna delta i konfirmationen bör man vara medlem i kyrkan och berättigad att
konfirmeras på grund av konfirmandundervisningen. I konfirmationen bekänner sig de
unga till kyrkans tro samt berättigas att självständigt delta in nattvarden. Konfirmationen
förrättas av en präst eller en lektor (KO 3:5).
Vid konfirmation av en vuxen följs detta formulär i tillämpliga delar.
Konfirmationsmässan förbereds tillsammans med konfirmanderna. Konfirmationsmässa A bygger på högmässans formulär.
Om nattvard inte firas vid konfirmationsgudstjänsten övergår kyrkans förbön direkt i
Herrens bön och avslutningsdelen. Vid högmässan följande dag kan man då använda
prefationens avslutning och tacksägelsebönen efter nattvarden från Konfirmationsmässa
A.
Deltagarna kommer in i kyrkan i procession. Först går korsbäraren (och ljusbärarna), sedan konfirmanderna, skriftskolans hjälpledare och lärare samt de som medverkar i
gudstjänsten. Liturgen går sist.

I Inledning
*1.Ingångspsalm
Psalmen kan ersättas av psaltarpsalm, körsång eller instrumentalmusik.
Procession under ingångsmusiken.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Se Gudstjänstboken s. 17, 51, 81 eller 101 enligt den serie som används.

3. Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L
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Kära ungdomar, kära kristna församling. I dag har vi med glädje samlats
inför Guds ansikte för att fira konfirmationsgudstjänst. Vi tackar Gud
för att han älskar oss och för att han har vårdat sig om oss under hela
vårt liv. I sin godhet har han ända från dopets stund vakat över er som
skall konfirmeras. Han har låtit er växa och fördjupas i den tro som ni
i dag skall bekänna tillsammans med församlingen. Han känner oss
bättre än vi känner oss själva. Han förstår oss och hör oss också nu, när
vi tillsammans bekänner våra synder.
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4. Beredelse
Syndabekännelse
Syndabekännelsen kan läsas gemensamt. Under läsningen kan man knäböja.
Syndabekännelsen kan indelas i sekvenser genom lästa eller sjungna församlingsacklamationer eller genom tystnad. Den kan följas av en tyst bön, som liturgen
kan uppmana till med orden: Hör också våra tysta böner om förlåtelse.
Alternativa syndabekännelser, se Gudstjänstboken s. 287.

1.
Gud, vår Far.
I dopet blev vi dina barn.
Du förde oss från mörker till ljus
och tog oss in i ditt rike.
Men vi har inte levat så som dina barn borde.
Vi har inte lyssnat till din röst och inte följt din vilja.
Gud, förbarma dig över oss för din Sons Jesu Kristi skull.
Rena oss och förlåt oss våra synder,
och hjälp oss att ta emot
Hjälparen, den heliga Anden.
2.
Herre, min Gud.
Du är ljuset, men jag har inte sett dig.
Du är vägen, men jag har inte följt dig.
Du är sanningen, men jag har inte hållit mig till dig.
Du är livet, men jag har inte levat nära dig.
Du är min vägvisare, men jag har inte lyssnat på dig.
Och ändå, Herre,
är jag bitter och anklagar dig
när jag har handlat fel och det går illa för mig.
Herre, förlåt mig.
Detta ber jag om för Jesu Kristi,
min Frälsares skull.
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Avlösning
Alternativa avlösningar, se Gudstjänstboken s. 293.

1.
Så säger Herren:
Var inte rädd, jag har friköpt dig,
jag har gett dig ditt namn, du är min.
Om än bergen rubbas
och höjderna vacklar,
skall min trohet mot dig inte rubbas
och mitt fredsförbund inte vackla,
säger han som älskar dig, Herren.
2.
Jesus säger:
Var inte orolig, mitt barn,
dina synder är förlåtna.
[Som hans tjänare förkunnar jag dina synders förlåtelse
i Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.]
F

Amen.

5. Psaltarpsalm
Man kan välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller någon
annan psaltarpsalm. Omkväde till psaltarpsalmerna s. 402,
nr 725.
För övrigt, se Gudstjänstbokens anvisningar.

Antifon

Herre, du är vår styrka och glans.
Genom din ynnest vinner vi seger.
Ps. 89:18
eller
Kom, låt oss jubla till Herrens ära
och hylla vår klippa, vår räddning!
Ps. 95:1

Psalm
Herren är min herde, *
ingenting skall fattas mig.
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Han för mig i vall på gröna ängar, *
han låter mig vila vid lugna vatten.
Han ger mig ny kraft
och leder mig på rätta vägar, *
sitt namn till ära.
Inte ens i den mörkaste dal *
fruktar jag något ont,
ty du är med mig, *
din käpp och din stav gör mig trygg.
Du dukar ett bord för mig *
i mina fienders åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja *
och fyller min bägare till brädden.
Din godhet och nåd skall följa mig *
varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara mitt hem *
så länge jag lever.
Ps. 23
eller
Kom, låt oss jubla till Herrens ära *
och hylla vår klippa, vår räddning!
Låt oss träda fram inför honom och tacka, *
hylla honom med sång och spel!
Kom, låt oss falla ner och tillbe, *
knäböja inför Herren, vår skapare,
ty han är vår Gud *
och vi hans folk, fåren i hans hjord.
Ps. 95:1–2, 6–7
eller
Herre, du rannsakar mig och känner mig. †
Om jag står eller sitter vet du det, *
fast du är långt borta vet du vad jag tänker.
Om jag går eller ligger ser du det, *
du är förtrogen med allt jag gör.
Innan ordet är på min tunga *
vet du, Herre, allt jag vill säga.
Du omger mig på alla sidor, *
jag är helt i din hand.
Den kunskapen är för djup för mig, *
den övergår mitt förstånd.
Ps. 139:1–6
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Gloria Patri
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas.

6. Kyrie (Herre, förbarma dig)
Alternativ A och B
Se Gudstjänstboken s. 19, 53, 83 eller 103.

*7.Gloria och Laudamus
(Lovsång till den heliga Treenigheten)
Gloria och Laudamus utelämnas under adventstiden (från och med måndagen
efter första söndagen i advent) och under fastetiden (från och med askonsdagen).
I stället för Laudamus (eller Psb 144) kan i mässa 1 och 4 en av följande treenighetspsalmer sjungas: 90:4, 145, 147, 153, 286, 298:4, 437:4 eller 566:7.
Texter och melodier till Laudamus, se Gudstjänstboken s. 28, 56, 86 eller 106.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 27, 56, 85 eller 105.

8. Dagens bön
Bönen kan också väljas enligt kyrkoåret, se Evangelieboken.
Efter uppmaningen till bön kan man iaktta en stunds tystnad för personlig bön.
Man kan vid behov och med beaktande av bönens tilltalsord avsluta dagens bön
med att t.ex. säga: Detta ber vi om i Jesu Kristi namn.

L

Låt oss be.

1.
Käre himmelske Fader.
I dopet har du upptagit oss som dina barn
och som medlemmar i din familj.
Bevara oss i din vård
och ge oss frimodighet att alltid göra din vilja.
Hjälp oss att älska dig och varandra.
Detta ber vi om i vår Herres Jesu Kristi namn.
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2.
Gud, vår Far.
När vi döptes, tecknades vi med korsets tecken
på vår panna och på vårt bröst.
I dag tackar vi dig för detta tecken på din kärlek.
Hjälp oss att kämpa mot det onda
och gör oss till redskap för din frid.
Öka vår tro
och lär oss att leva tillsammans
enligt din vilja.
Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.
3.
Kom heliga Ande.
Låt vår rädsla förbytas i hopp,
vår otro och våra tvivel i förtröstan,
vår svaghet i kraft.
Kom och befria oss från ondskans makt.
Kom, fridens och kärlekens Ande.
Kom och välsigna vår konfirmation
och fyll den med din glädje.
F

Amen.

II Ordet
I denna avdelning kan man även följa formuläret för högmässa (moment 9–15).

9. Textläsning
I allmänhet läses någon av innevarande söndags texter. Även följande texter kan
användas: 1 Tim. 6:11–12, 2 Tim. 3:14–17.
Vid textläsningen följs Gudstjänstbokens anvisningar.

10. Dagens psalm (Graduale)
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*11. Evangelium
I allmänhet läses innevarande söndags evangelium. Även följande texter kan användas: Matt. 4:18–20, Mark. 8: 34–37.
Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent) och
under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 34, 60, 87 eller 108.

12.Predikan

III Konfirmationen
Konfirmationen kan föregås av en psalm eller annan musik.

*13. Credo (Trosbekännelse)
Konfirmanderna går fram till altaret.

L

Kära unga. Era föräldrar och faddrar bekände den kristna tron när ni
döptes. Trosbekännelsen handlar om vad Gud ger oss och vad han
gjort och gör för oss. Bekänn nu tillsammans med församlingen er
kristna tro:

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,
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de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

14.Fråga eller uppmaning
Fråga
L

Kära konfirmander. Till denna tro blev ni döpta och i denna tro har ni
också blivit undervisade. Vill ni med Guds hjälp visa denna tro i ert
liv?

Konfirmanderna svarar: Ja.

L

Må Gud hjälpa er att hålla ert löfte, och må han bevara er i tron på
Kristus.

eller

Uppmaning
L

Kära konfirmander. Till denna tro blev ni döpta, och i denna tro har ni
nu också blivit undervisade. Må Gud ge er nåd att visa denna tro i ert
liv, och må han också bevara er i tron på Kristus.

15.Välsignelse
Konfirmanderna knäböjer vid altaret. De välsignas med handpåläggning. I välsignelsen kan också faddrar eller andra assistenter delta.
Under välsignelsen kan t.ex. psalm 232 sjungas.

L

Ta emot välsignelsen.

[NN (förnamnet)]
Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes delaktighet vare med dig.
Efter att ha fått välsignelsen kan den konfirmerade säga amen och göra korstecknet.
De konfirmerade återvänder till sina platser efter välsignelsen, efter förmaningarna
(moment 16) eller efter psalmen (moment 17).
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16.Förmaningarna
Förmaning till de konfirmerade
L

Kära unga vänner. Ni har nu passerat en viktig milstolpe på den vandring som inleddes vid ert dop. Nu gäller det att hålla fast vid dopets nåd
och att fortsätta vandringen tillsammans med Kristus. Han lämnar er
inte. Han talar till er genom sitt ord, han möter er i nattvarden och
han hör era böner. Från och med nu får ni självständigt delta i nattvarden. Ni har nu också rätt att vara faddrar. Burna av församlingens förböner sänds ni ut från denna gudstjänst för att tjäna Herren med glädje.

Förmaning till föräldrar och faddrar
L

Bästa föräldrar, faddrar och övriga församlingsmedlemmar. De som i dag
har blivit konfirmerade behöver era förböner och ert stöd för att växa
som kristna. Må Gud ge er sin kraft och nåd för denna stora livsuppgift.

17. Psalm
Psalmen kan ersättas med en sång av konfirmanderna.

18.Kyrkans förbön
Kyrkans förbön kan sammanställas tillsammans med konfirmanderna.
Om kyrkans förbön i övrigt, se Gudstjänstboken.

L

Låt oss be.
Gud, käre himmelske Far. Vi tackar dig för att du har lovat vara med oss
alla dagar till tidens slut.
Vi ber för de unga som nu har konfirmerats: Bevara dem i tron. Lär
dem att hålla sig till ditt ord och att alltid leva i församlingens gemenskap. Fyll dem med din kärlek och hjälp dem att ge den vidare till
andra. Hjälp dem när svårigheter möter. Stöd och led dem i viktiga
avgöranden i livet.
Välsigna och bevara vår församling, dess medarbetare och förtroendevalda. Var nära församlingens alla medlemmar. Låt budskapet om din
kärlek nå ut till hela världen.
Välsigna våra systrar och bröder nära och fjärran. Ge världens ledare
vishet. Hjälp folken att lösa sina konflikter utan våld och krig.
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Välsigna och bevara alla som har drabbats av olycka, sorg eller sjukdom, och dem som har förlorat sitt hopp. Ge dem nytt mod och låt
dem känna att du är nära och tar hand om dem.
Välsigna och bevara våra hem och alla våra kära. Vi ber för våra föräldrar och syskon, våra far- och morföräldrar och faddrar. Se i nåd till de
ensamma. Kom du in i vår gemenskap och lär oss att hjälpa och respektera varandra.
Allsmäktige Gud, vi tackar dig för att vi får lämna oss själva och hela
vår värld i dina händer. Led oss genom hela vårt liv och låt oss till sist få
komma hem till dig i ditt eviga rike.
F

Amen.

IV Nattvarden
19.Tillredelsepsalm (Offertorium)
Se Gudstjänstboken s. 38, 65, 91 eller 112.

20.Nattvardsbön (den eukaristiska bönen)
Prefationsdialog, prefation och *Sanctus
Se Gudstjänstboken s. 38, 65, 91 eller 112.

Propriedelen i prefationens avslutning
Prefationens avslutning enligt kyrkoåret, se Gudstjänstboken s. 347.
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Mässa 1 och 4

Mässa 2a

Mässa 2 b

78

KASUALHANDLINGAR OCH ANDAKTER

Mässa 3

Bönen och instiftelseorden
För bönen och instiftelseorden väljs i första hand den alternativa texten i Gudstjänstboken s. 391.

21.Herrens bön
För moment 21–24, se moment 21–24 enligt ifrågavarande serie i Gudstjänstboken.

–––

25.Tacksägelsebön
Tacksägelsebönen kan också vara en lovpsalm, t.ex. 216:6, 221:6–7, 222:4, under
fastetiden t.ex. 71:6 eller 87.
Tacksägelseböner, se Gudstjänstboken s. 395.

L

Låt oss be.
Vi tackar dig himmelske Fader,
för nattvardens gåva.
Tack för att du älskar oss.
Hjälp oss att leva nära dig och varandra.
Hör vår bön för din Sons Jesu Kristi skull.

F

Amen.
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V Avslutning
26.Benedicamus (Lovprisning)
Om man sjungit en psalm som tacksägelsebön (moment 25) utelämnas detta moment.
Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent) och
under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.
Lovprisningen kan också vara en lovpsalm, t.ex. 289:1 och 4, 298:4, 299:5–6, 303:4,
312, 496, under fastetiden t.ex. 70:4 eller 295:4.

*27. Välsignelse
Alternativ text till välsignelsen s. 393.

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 c Sonens och den heliga Andens namn.

F

Amen.

Sändning
Sändningsorden uttalas omedelbart före utgångsprocessionen.

L/S Gå i frid och tjäna Herren med glädje.
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.
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*28. Avslutande musik
Psalm, körsång eller instrumentalmusik.
Under musiken går processionen ut i samma ordning som när den kom in.
Församlingen kan ansluta sig till processionen.
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Konfirmationsmässa B
För att kunna delta i konfirmationen bör man vara medlem i kyrkan och berättigad att
konfirmeras på grund av konfirmandundervisningen. I konfirmationen bekänner sig de
unga till kyrkans tro samt berättigas att självständigt delta i nattvarden. Konfirmationen
förrättas av en präst eller en lektor (KO 3:5).
Vid konfirmation av en vuxen följs detta formulär i tillämpliga delar.
Konfirmationsmässan förbereds tillsammans med konfirmanderna. Konfirmationsmässa
B bygger på veckomässans formulär.
Om nattvard inte firas vid konfirmationsgudstjänsten övergår kyrkans förbön direkt i
Herrens bön och avslutningsdelen. Vid högmässan följande dag kan man då använda
prefationens avslutning och tacksägelsebönen efter nattvarden från Konfirmationsmässa
A.
Deltagarna kommer in i kyrkan i procession. Först går korsbäraren (och ljusbärarna), sedan konfirmanderna, skriftskolans hjälpledare och lärare samt de som medverkar i gudstjänsten. Liturgen går sist.

I Inledning
*1.Ingångspsalm
Psalmen kan ersättas av psaltarpsalm, körsång eller instrumentalmusik.
Procession under ingångsmusiken.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Se Gudstjänstboken s. 132.

3. Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L
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Kära ungdomar, kära kristna församling. I dag har vi med glädje samlats
inför Guds ansikte för att fira konfirmationsgudstjänst. Vi tackar Gud
för att han älskar oss och för att han har vårdat sig om oss under hela
vårt liv. I sin godhet har han ända från dopets stund vakat över er som
skall konfirmeras. Han har låtit er växa och fördjupas i den tro som ni
i dag skall bekänna tillsammans med församlingen. Han känner oss
bättre än vi känner oss själva. Han förstår oss och hör oss också nu när
vi tillsammans bekänner våra synder.

KASUALHANDLINGAR OCH ANDAKTER

4. Beredelse
Syndabekännelse
Syndabekännelsen kan läsas gemensamt. Under läsningen kan man knäböja.
Syndabekännelsen kan indelas i sekvenser genom lästa eller sjungna församlingsacklamationer eller genom tystnad. Den kan följas av en tyst bön, som liturgen
kan uppmana till med orden: Hör också våra tysta böner om förlåtelse.
Alternativa syndabekännelser, se Gudstjänstboken s. 287.

1.
Gud, vår Far.
I dopet blev vi dina barn.
Du förde oss från mörker till ljus
och tog oss in i ditt rike.
Men vi har inte levat så som dina barn borde.
Vi har inte lyssnat till din röst och inte följt din vilja.
Gud, förbarma dig över oss för din Sons Jesu Kristi skull.
Rena oss och förlåt oss våra synder,
och hjälp oss att ta emot
Hjälparen, den heliga Anden.
2.
Herre, min Gud.
Du är ljuset, men jag har inte sett dig.
Du är vägen, men jag har inte följt dig.
Du är sanningen, men jag har inte hållit mig till dig.
Du är livet, men jag har inte levat nära dig.
Du är min vägvisare, men jag har inte lyssnat på dig.
Och ändå, Herre,
är jag bitter och anklagar dig
när jag har handlat fel och det går illa för mig.
Herre, förlåt mig.
Detta ber jag om för Jesu Kristi,
min Frälsares skull.

Avlösning
Alternativa avlösningar, se Gudstjänstboken s. 293.

1.
Så säger Herren:
Var inte rädd, jag har friköpt dig,
jag har gett dig ditt namn, du är min.
Om än bergen rubbas
och höjderna vacklar,
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skall min trohet mot dig inte rubbas
och mitt fredsförbund inte vackla,
säger han som älskar dig, Herren.
2.
Jesus säger:
Var inte orolig, mitt barn,
dina synder är förlåtna.
[Som hans tjänare förkunnar jag dina synders förlåtelse
i Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.]
F

Amen.

5. Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik eller stilla meditation.

6. Dagens bön
Bönen kan också väljas enligt kyrkoåret, se Evangelieboken.
Efter uppmaningen till bön kan man iaktta en stunds tystnad för personlig bön.
Man kan vid behov och med beaktande av bönens tilltalsord avsluta dagens bön
med att t.ex. säga: Detta ber vi om i Jesu Kristi namn.

L

Låt oss be.

1.
Käre himmelske Fader.
I dopet har du upptagit oss som dina barn
och som medlemmar i din familj.
Bevara oss i din vård
och ge oss frimodighet att alltid göra din vilja.
Hjälp oss att älska dig och varandra.
Detta ber vi om i vår Herres Jesu Kristi namn.
2.
Gud, vår Far.
När vi döptes, tecknades vi med korsets tecken
på vår panna och på vårt bröst.
I dag tackar vi dig för detta tecken på din kärlek.
Hjälp oss att kämpa mot det onda
och gör oss till redskap för din frid.
Öka vår tro
och lär oss att leva tillsammans
enligt din vilja.
Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.
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3.
Kom heliga Ande.
Låt vår rädsla förbytas i hopp,
vår otro och våra tvivel i förtröstan,
vår svaghet i kraft.
Kom och befria oss från ondskans makt.
Kom, fridens och kärlekens Ande.
Kom och välsigna vår konfirmation
och fyll den med din glädje.
F

Amen.

II Ordet
7. Textläsning och predikan
I allmänhet läses innevarande söndags evangelium. Därutöver kan man läsa en
text ur Gamla eller Nya Testamentet. Även följande bibeltexter kan användas: 1
Tim. 6:11–12, 2 Tim. 3:14–17, Matt. 4:18–20, Mark. 8:34–37.
Mellan textläsningarna kan svar infogas (psaltarpsalm, psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla meditation).

III Konfirmationen
Konfirmationen kan föregås av en psalm eller annan musik.

*8.Credo (Trosbekännelse)
Konfirmanderna går fram till altaret.

L

Kära unga. Era föräldrar och faddrar bekände den kristna tron när ni
döptes. Trosbekännelsen handlar om vad Gud ger åt oss och vad han
gör för oss. Bekänn nu tillsammans med församlingen er kristna tro:

F

Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,
och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
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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.

9. Fråga eller uppmaning
Fråga
L

Kära konfirmander. Till denna tro blev ni döpta och i denna tro har ni
också blivit undervisade. Vill ni med Guds hjälp visa denna tro i ert
liv?

Konfirmanderna svarar: Ja.

L

Må Gud hjälpa er att hålla ert löfte, och må han bevara er i tron på
Kristus.

eller

Uppmaning
L
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Kära konfirmander. Till denna tro blev ni döpta, och i denna tro har ni
också blivit undervisade. Må Gud ge er nåd att visa denna tro i ert liv,
och må han bevara er i tron på Kristus.
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10.Välsignelse
Konfirmanderna knäböjer vid altaret. De välsignas med handpåläggning. I välsignelsen kan också faddrar eller andra assistenter delta.
Under välsignelsen kan t.ex. psalm 232 sjungas.

L

Ta emot välsignelsen.

[NN (förnamnet)]
Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes delaktighet vare med dig.
Efter att ha fått välsignelsen kan den konfirmerade säga amen och göra korstecknet.
De konfirmerade återvänder till sina platser antingen efter välsignelsen, efter
förmaningarna (moment 11) eller efter psalmen (moment 12).

11.Förmaningarna
Förmaning till de konfirmerade
L

Kära unga vänner. Ni har nu passerat en viktig milstolpe på den vandring som inleddes vid ert dop. Nu gäller det att hålla fast vid dopets nåd
och att fortsätta vandringen tillsammans med Kristus. Han lämnar er
inte. Han talar till er genom sitt ord, han möter er i nattvarden och
han hör era böner. Från och med nu får ni självständigt delta i nattvarden. Ni har nu också rätt att vara faddrar. Burna av församlingens förböner sänds ni ut från denna gudstjänst för att tjäna Herren med glädje.

Förmaning till föräldrar och faddrar
L

Bästa föräldrar, faddrar och övriga församlingsmedlemmar. De som i dag
har blivit konfirmerade behöver era förböner och ert stöd för att växa
som kristna. Må Gud ge er sin kraft och nåd för denna stora livsuppgift.

12. Psalm
Psalmen kan ersättas med en sång av konfirmanderna.
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13.Kyrkans förbön
Kyrkans förbön kan sammanställas med konfirmanderna.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 134.

L

Låt oss be.
Gud, käre himmelske Far. Vi tackar dig för att du har lovat vara med oss
alla dagar till tidens slut.
Vi ber för de unga som nu har konfirmerats: Bevara dem i tron. Lär
dem att hålla sig till ditt ord och att alltid leva i församlingens gemenskap. Fyll dem med din kärlek och hjälp dem att ge den vidare till
andra. Hjälp dem när svårigheter möter. Stöd och led dem i viktiga
avgöranden i livet.
Välsigna och bevara vår församling, dess medarbetare och förtroendevalda. Var nära församlingens alla medlemmar. Låt budskapet om din
kärlek nå ut till hela världen.
Välsigna våra systrar och bröder nära och fjärran. Ge världens ledare
vishet. Hjälp folken att lösa sina konflikter utan våld och krig.
Välsigna och bevara alla som har drabbats av olycka, sorg eller sjukdom, och dem som har förlorat sitt hopp. Ge dem nytt mod och låt
dem känna att du är nära och tar hand om dem.
Välsigna och bevara våra hem och alla våra kära. Vi ber för våra föräldrar och syskon, våra far- och morföräldrar och faddrar. Se i nåd till de
ensamma. Kom du in i vår gemenskap och lär oss att hjälpa och respektera varandra.
Allsmäktige Gud, vi tackar dig för att vi får lämna oss själva och hela
vår värld i dina händer. Led oss genom hela vårt liv och låt oss till sist
få komma hem till dig i ditt eviga rike.

F

88

Amen.
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IV Nattvarden
14.Tillredelsepsalm (Offertorium)
Se Gudstjänstboken s. 134.

15.Nattvardsbön (den eukaristiska bönen)
Prefationsdialog, prefation och *Sanctus
Se konfirmation, alternativ A (moment 20, Nattvardsbön).
Alternativa texter till Sanctus, se Gudstjänstboken s. 387.

Propriedelen i prefationens avslutning
Prefationens avslutning enligt kyrkoåret, se Gudstjänstboken s. 347.

Mässa 1och 4

Mässa 2 a
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Mässa 2 b

Mässa 3

Bönen och instiftelseorden
Se Gudstjänstboken s. 135.

16.Herrens bön
För moment 16–19, se moment 21–24 enligt ifrågavarande serie i Gudstjänstboken.

–––

20.Tacksägelsebön
Tacksägelsebönen kan också vara en lovpsalm, t.ex. 216:6,
221:6–7, 222:4, under fastetiden t.ex. 71:6 eller 87.
Tacksägelseböner, se Gudstjänstboken s. 395.

L
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Låt oss be.
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Vi tackar dig himmelske Fader,
för nattvardens gåva.
Tack för att du älskar oss.
Hjälp oss att leva nära dig och varandra.
Hör vår bön för din Sons Jesu Kristi skull.
F

Amen.

V Avslutning
21.Benedicamus (Lovprisning)
Om man sjungit en psalm som tacksägelsebön (moment 20) utelämnas detta moment.
Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen
i advent) och under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.
Lovprisningen kan också vara en lovpsalm, t.ex. 289:1 och 4; 298:4,
299:5–6, 303:4, 312, 496, under fastetiden t.ex. 70:4 eller 295:4.

*22. Välsignelse
Alternativ text till välsignelsen s. 393.

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 c Sonens och den heliga Andens namn.

F

Amen.

Sändning
Sändningsorden uttalas omedelbart före utgångsprocessionen.

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

*23. Avslutande musik
Psalm, körsång eller instrumentalmusik.
Under musiken går processionen ut i samma ordning som när den kom in.
Församlingen kan ansluta sig till processionen.
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3
Upptagande i
kyrkans gemenskap

UPPTAGANDE I KYRKANS GEMENSKAP
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En person som har uppnått föreskriven ålder, är rätt döpt och inte tillhör någon
evangelisk-luthersk kyrka upptas som medlem i kyrkan sålunda att han eller hon efter
behövlig undervisning bekänner kyrkans tro (KO 1:3,1,3p). Formuläret följs i tillämpliga
delar också när en person som tidigare har tillhört en evangelisk-luthersk kyrka och
som meddelar sig önska bekänna sig till kyrkans tro återupptas som medlem i kyrkan
(KO 1:3,1,2p).
Undervisning och upptagande som medlem i kyrkan enligt handbokens formulär motsvarar skriftskolgång och konfirmation (KO 1:3,4). Samtycker kyrkoherden inte till en
anhållan om anslutning till kyrkan, skall ärendet överföras till kyrkorådet eller församlingsrådet för avgörande (KO 1:3,3).
Den som fyllt femton år kan med vårdnadshavarnas skriftliga samtycke ansluta sig till
kyrkan (3 § i religionsfrihetslagen). I fråga om ett barn under femton år hänvisas till
anvisningarna om barndop (1 A).
Upptagandet i kyrkans gemenskap sker i en kyrka, i ett kapell, i ett hem eller på annan
lämplig plats enligt vad prästen och personen i fråga kommer överens om.

I Inledning
1. Psalm
Psalmen kan ersättas av sång eller instrumentalmusik.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

Välsignelse
L
F

I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.

Växelhälsning
L
F
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Herren vare med er.
Herren välsigne dig.
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3. Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L

Kära vän, NN. Du får i dag bekänna din tro tillsammans med oss och
bli medlem i vår kyrka. Vi tackar Gud för att han i dopet upptog dig
som sitt barn. Han kallar dig nu till ett liv i tro och kärlek. Jesus säger:
”Alla som Fadern ger mig skall komma till mig, och den som kommer
till mig skall jag inte visa bort.” (Joh. 6:37)

4. Psaltarpsalm
Man kan välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller någon
annan psaltarpsalm.
Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Psaltarpsalmen avslutas med Gloria Patri, som utelämnas under fastetiden från
och med den femte söndagen i fastan.

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
Jag ser upp emot bergen: *
varifrån skall jag få hjälp?
Hjälpen kommer från Herren, *
som har gjort himmel och jord.
Han låter inte din fot slinta, *
han vakar ständigt över dina steg.
Han sover aldrig, han vakar ständigt, *
han som beskyddar Israel.
Herren bevarar dig, †
i hans skugga får du vandra, *
han går vid din sida.
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Solen skall inte skada dig om dagen, *
inte månen om natten.
Herren bevarar dig från allt ont, *
från allt som hotar ditt liv.
Herren skall bevara dig †
i livets alla skiften, *
nu och för evigt.
Ps. 121
eller
Jag vill alltid prisa Herren, *
ständigt sjunga hans lov.
Stolt ger jag Herren äran, *
de betryckta hör det och gläds.
Lova Herren med mig, *
låt oss tillsammans ära hans namn!
Jag sökte mig till Herren och han svarade mig, *
han befriade mig från all fruktan.
Se mot honom och stråla av glädje, *
sänk inte blicken i skam.
Ps. 34:2–6

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

5. Bön
Uppmaningen till bön kan följas av en kort tyst bön.

L

Låt oss be.

1.
Jesus Kristus, vår Frälsare.
Vi tackar dig
för att du har kallat NN
till din kyrkas gemenskap
och för att han/hon i tro får ta sin tillflykt till dig.
Uppfyll honom/henne med din heliga Ande.
Låt honom/henne lära känna dig och din kärlek
och en gång få komma till det himmelska hemmet.
Hör oss, du som med Fadern och den heliga Anden
lever och härskar, nu och i evighet.
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2.
Allsmäktige Gud.
Se i nåd till NN,
som du har kallat till din kyrkas gemenskap.
Styrk honom/henne med din heliga Ande.
Låt honom/henne förbli en Jesu Kristi lärjunge
och en trogen medlem i din församling.
Hjälp honom/henne att alltid tjäna dig och sina medmänniskor.
Detta ber vi om i Jesu namn.
F

Amen.

II Ordet
6. Bibelläsning
Någon eller några av följande texter läses. Man kan också välja texter enligt kyrkoåret eller andra bibeltexter.
Textläsaren anmäler bibelstället.

Ef. 2:19–20
Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap
som de heliga och har ert hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som
har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten.
Tit. 3:4–5
När Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna blev uppenbara
räddade han oss – inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar utan
därför att han är barmhärtig – och han gjorde det med det bad som återföder
och förnyar genom den heliga anden.
Luk. 15:20–24
Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på
honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade
och kysste honom. Sonen sade: ”Far, jag har syndat mot himlen och mot dig,
jag är inte längre värd att kallas din son.” Men fadern sade till sina tjänare:
”Skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den, och sätt en
ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta
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den, så skall vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen, han var
förlorad och är återfunnen.” Och festen började.
Joh. 6:37
Jesus säger:
”Alla som Fadern ger mig skall komma till mig, och den som kommer
till mig skall jag inte visa bort.”
Joh. 13:34–35
Jesus säger:
”Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat
er skall också ni älska varandra. Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni
visar varandra kärlek.”

7. Psalm
Psalmen kan ersättas av sång eller instrumentalmusik.

8. Tal
Prästen håller ett fritt tal eller använder sig av nedanstående tal. I talet kan t.ex.
följande ämnen beröras:
– barnaskapet hos Gud, Kristi försoningsverk, den heliga Andens gåva
– vården av troslivet
– kontakten med församlingen

Denna stund inför Guds ansikte är en familjehögtid. Den kristna församlingen är en familj, och denna familj får nu glädjas över att ta emot en ny
medlem. Du, NN, är välkommen till denna familj och detta hem. Vi förenas
av en gemensam tro, och vi är kallade till ett liv i gemensam kärlek.
Likt alla andra familjer är också församlingen en gemenskap med fel
och brister. Därför är vi kallade att ha fördrag med varandra i kärlek och att
bära varandras bördor. Vi får söka ny kraft i budskapet om syndernas förlåtelse. Mitt i församlingen finns denna förlåtelsens källa. Kring den är vi samlade när Guds ord förkunnas, och ur samma källa öser vi nytt liv och ny kraft
när vi får del av nattvarden.
Välkommen till högmässan, som är familjens gemensamma fest. Där
förkunnas ordet, där ber vi med och för varandra, och där firar vi nattvarden
tillsammans. Därför är församlingen mer än ett vanligt hem. NN, kom och ta
emot dessa gåvor som en kraft för ditt liv. Låt den kristna tron bära dig genom
livet ända fram till det himmelska hemmet.
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III Upptagande i kyrkans
gemenskap
Den som skall upptas i kyrkans gemenskap kan gå fram till altaret.

9. Fråga
L

Vill du bli upptagen i vår kyrkas gemenskap och bekänna vår gemensamma kristna tro?

Svar: Ja.

*10. Trosbekännelsen
Trosbekännelsen läses gemensamt.

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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*11. Välsignelse
L

Du har uttryckt din önskan att ansluta dig till vår kyrka och du har
bekänt din tro.
Som Guds och hans församlings tjänare upptar jag dig, NN, i vår kyrkas
gemenskap i Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.

Den nya församlingsmedlemmen: Amen.
Den nya församlingsmedlemmen knäböjer. Prästen lägger handen på hans/
hennes huvud.

L

Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes delaktighet vare med dig.

F

Amen.

12.Kyrkans förbön
Bönen kan formuleras fritt.

L/S Låt oss be.
Allsmäktige Gud. Vi ber för NN som har blivit medlem av vår kyrka.
Ge honom/henne nåden att troget hålla sig till ditt ord och att ofta
delta i den heliga nattvarden. Hjälp honom/henne att alltid leva som
en kristen. Var med honom/henne alla dagar. Välsigna NN och dem
som står honom/henne nära. Låt vår församling vara ett gott hem där
vi kan växa tillsammans. Låt oss alltid få vara dina barn och tag oss till
sist hem till dig i himlen. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.
F

Amen.

13.Herrens bön
Herrens bön läses gemensamt.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 392.

F

100

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,
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såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

IV Avslutning
14.Välsignelse
Alternativ text till välsignelsen s. 393.

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 c Sonens och den heliga Andens namn.

F

Amen.

15. Psalm
Psalmen kan ersättas av sång eller instrumentalmusik.
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4
Ingående av
äktenskap

VIGSEL
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A. Vigsel
Ett villkor för vigsel är att man har intyg över hindersprövning. Detta intyg får utfärdas
tidigast den sjunde dagen från det hindersprövningen begärdes och är i kraft i fyra
månader.
De som skall vigas kyrkligt skall vara skriftskolgångna medlemmar av kyrkan. Om den ena
inte är medlem av kyrkan kan de vigas kyrkligt om den som inte tillhör kyrkan är medlem
i en annan kristen kyrka eller ett kristet trossamfund (KO 2:18,2).
Vigseln förrättas av en präst. Prästen bör samtala med brudparet om vad äktenskapet är
och vad det innebär att be om Guds välsignelse för äktenskapet. Om brudparet inte har
förbjudit det hålls en förbön i församlingens gudstjänst för dem som ämnar ingå eller har
ingått äktenskap.
Vid valet av musik bör förrättningens gudstjänstkaraktär beaktas. Det rekommenderas att
man vid vigseln sjunger åtminstone en psalm eller vigselsång. Man bör på förhand rådgöra
med kantorn, som ansvarar för musiken.
Vigseln förrättas i en kyrka, i ett kapell eller på annan plats enligt överenskommelse mellan
prästen och brudparet (KO 2:19,2).
Två vittnen skall närvara vid vigseln. Framför altaret (prästen) står bruden på brudgummens vänstra sida.

I Inledning
*1.Inledande musik
Instrumentalmusik och/eller psalm.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

Välsignelse
L
F

I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.

Växelhälsning

L
F
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Herren vare med er.
Herren välsigne dig.
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3. Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L

Kära vänner, NN och NN (förnamnen). Ni har kommit inför Guds
ansikte för att ingå äktenskap och för att som man och kvinna bekräfta
er kärlek och trohet till varandra. Vi lyssnar till Guds ord och ber om
Guds välsignelse för ert hem. I bibeln står det att Gud skapade människan till sin avbild. Han skapade dem som man och kvinna och välsignade dem.

eller
L

Kära vänner, NN och NN (förnamnen). Vid denna vigsel står vi inför
Guds ansikte för att be om hans välsignelse för ert äktenskap. Äktenskapet är en helig och dyrbar gåva från Gud. Jesus säger: ”Vid skapelsen
gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och
sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre
två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja
åt.” (Mark. 10:6–9)

eller
L

Kära vänner, NN och NN (förnamnen). I bibeln står det att Gud har
skapat oss till man och kvinna och att vi skall vara varandra till hjälp.
Vi har nu kommit samman för att lyssna till Guds ord och för att be om
hans välsignelse över ert äktenskap.

4. Psaltarpsalm
Man kan välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller någon
annan psaltarpsalm.
Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Den kan omges av en
antifon. Psalmtoner, se Gudstjänstboken s. 441. Omkväden till
psaltarpsalmerna s. 404, nr 726, 727.
Psaltarpsalmen avslutas med Gloria Patri, som kan ersättas
av en psalmvers ur psalmboken, t.ex. 22:15, 53:4, 90:4, 106:7,
173:4, 174:4, 254:4, 286:3 eller 566:7. Gloria Patri utelämnas
under fastetiden från och med den femte söndagen i fastan.

Antifon
Väldig är Herrens godhet mot oss,
hans trofasthet är evig.
Ps. 117:2
eller
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Herren är min tillflykt och min borg,
min Gud som jag förtröstar på.
Ps. 91:2

Psalm
Den som bor i den Högstes skydd *
och vilar i den Väldiges skugga,
han säger: ”Herren är min tillflykt och min borg, *
min Gud som jag förtröstar på.”
Han täcker dig med sina vingar, †
under dem finner du tillflykt, *
hans trofasthet är en sköld och ett bålverk.
Din tillflykt är Herren, *
du har gjort den Högste till ditt värn.
Ps. 91:1–2, 4, 9
Jag ser upp emot bergen: *
varifrån skall jag få hjälp?
Hjälpen kommer från Herren, *
som har gjort himmel och jord.
Han låter inte din fot slinta, *
han vakar ständigt över dina steg.
Han sover aldrig, han vakar ständigt, *
han som beskyddar Israel.
Herren bevarar dig, †
i hans skugga får du vandra, *
han går vid din sida.
Solen skall inte skada dig om dagen, *
inte månen om natten.
Herren bevarar dig från allt ont, *
från allt som hotar ditt liv.
Herren skall bevara dig †
i livets alla skiften, *
nu och för evigt.
Ps. 121
eller
Gud håller sina löften, *
kärleksfull i allt han gör.
Allas ögon är vända mot dig, *
och du ger dem föda i rätt tid.
Du öppnar din hand *
och stillar allt levandes hunger.
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Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar, *
kärleksfull i allt han gör.
Herren är nära alla som ropar, *
alla som av hjärtat ropar till honom.
Herren gör vad de fromma begär, *
han hör deras rop och räddar dem.
Ps. 145:13b, 15–19
eller
Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta, *
som ett sigill vid din arm.
Stark som döden är kärleken, *
lidelsen obeveklig som graven.
Dess pilar är flammande eld, *
en ljungande låga.
Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken, *
floder kan inte svepa bort den.
Om en man gav allt han ägde för kärleken, *
vem skulle ringakta honom?
Höga v. 8:6–7

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

Antifonen upprepas.

5. Bön
Man kan även välja någon av bönerna i formuläret för brudmässa (4 B, moment
8).
Uppmaningen till bön kan följas av en kort tyst bön.

L

Låt oss be.

1.
Gud, himmelske Far.
Du skapade människan som man och kvinna
och instiftade äktenskapet
för att välsigna vårt liv.
Vi ber för NN och NN som i dag ingår äktenskap.
Tack för att du lät dem finna varandra.
Välsigna den fest som vi nu firar
och låt Kristus själv vara vår gäst.
Detta ber vi om i hans namn.
VIGSEL
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2.
Kristus, kärlekens källa.
Du helgade en gång
bröllopet i Kana med din närvaro.
Kom också till denna bröllopsfest
och fyll den med glädje.
Välsigna NN och NN,
som i dag ingår äktenskap.
Var med oss i livet
och för oss till den stora bröllopsfesten i himmelen.
Hör vår bön för din godhets skull.
3.
Gud, du har skapat allt.
I äktenskapet ger du en man och en kvinna åt varandra
för att de skall dela livet tillsammans.
Vi tackar dig
för att också äktenskapet avspeglar
din skapelses godhet och skönhet.
Välsigna det förbund som NN och NN nu skall ingå.
Låt din goda vilja ske.
Led dem på din väg
och låt dem varje dag få uppleva
att livet har en mening.
Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.
4.
Herre, vår Gud, käre himmelske Far.
I din kärlek har du instiftat äktenskapet,
och du kallar makarna att leva enligt dina bud.
Ge dem nåden att älska varandra
så som Kristus har älskat kyrkan.
Hjälp makarna att hålla sitt äktenskap heligt
och att alltid följa din vilja i sitt liv.
Detta ber vi om
genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.
F
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Amen.
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II Ordet
6. Bibelläsning
Någon eller några av följande bibeltexter läses. Man kan också välja texter enligt
kyrkoåret eller andra bibeltexter.
Textläsaren anmäler bibelstället.
Mellan textläsningarna kan svar infogas (psaltarpsalm, psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla meditation).

1 Mos. 1:27–28
Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne.
Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till
dem: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er.
Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på
jorden.”
1 Kor. 13:1–8, 13
Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag
bara ekande brons, en skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och
känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så
att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar
ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag
ingenting vunnit.
Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte
upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med
sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.
Kärleken upphör aldrig.
Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är
kärleken.
Ef. 4:32–5:2
Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har
förlåtit er i Kristus.
Ta alltså Gud till föredöme, som hans älskade barn. Lev i kärlek, så som
Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva, ett
välluktande offer åt Gud.
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Fil. 4:4–7
Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se
hur fördragsamma ni är. Herren är nära. 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. 3:12–14
Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren
har förlåtit er skall också ni förlåta. Men över allt detta skall ni ha kärleken,
det band som ger fullkomlighet.
1 Joh. 4:9, 11–12
Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för
att vi skulle få liv genom honom.
Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra.
Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss,
och hans kärlek har nått sin fullhet i oss.
Matt. 19:4–6
Jesus säger:
”Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna?
Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de
två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får
människan alltså inte skilja åt.”
Joh. 2:1–11
På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. Jesus
och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut, och Jesu
mor sade till honom: ”De har inget vin.” Jesus svarade: ”Låt mig vara, kvinna.
Min stund har inte kommit än.” Hans mor sade till tjänarna: ”Gör det han
säger åt er.” Där stod sex stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier; vart och ett rymde omkring hundra liter. Jesus sade: ”Fyll kärlen
med vatten”, och de fyllde dem till brädden. Sedan sade han: ”Ös upp och
bär det till bröllopsvärden”, och det gjorde de. Värden smakade på vattnet,
som nu hade blivit vin. Eftersom han inte visste varifrån det kom – men det
visste tjänarna som hade öst upp vattnet – ropade han på brudgummen och
sade: ”Alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna
börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu.” Så gjorde
Jesus det första av sina tecken; det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade
sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom.
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Joh. 15:9–12
Jesus säger:
”Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min
faders bud och är kvar i hans kärlek.
Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli
fullkomlig. Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat
er.”

7. Tal
Prästen håller ett fritt formulerat tal eller använder något av nedanstående
alternativ. I vigseltalet kan t.ex. följande ämnen beröras:
– äktenskapet som Guds gåva och instiftelse
– äktenskapets betydelse för makarnas personliga utveckling
– familjen som samhällets grundenhet
– glädje och tacksamhet
– kärlek och trohet
– känsla och vilja
– ömsesidig förlåtelse
– stödet från släktingar och vänner

Kära vänner. Gud har själv instiftat äktenskapet, och vår Herre Jesus Kristus
har stadfäst det med orden: ”Vad Gud har fogat samman får människan inte
skilja åt.” Håll därför ert äktenskap heligt och okränkbart så att det får bli en
källa till välsignelse och glädje i ert liv. Visa varandra omsorg och respekt så
att gemenskapen bevaras i ert äktenskap.
Den kyrkliga vigseln vill lägga grunden för ett kristet hem. Låt därför
Kristus själv vara er ständiga gäst. Låt hans heliga ord leda er på den gemensamma vägen och låt hans heliga Ande verka i era hjärtan, så att er kärlek
fördjupas från dag till dag. Vad som än händer kan ni vända er till Gud i
gemensam bön. Ni får tacka honom för allt det goda han ger och lita på hans
hjälp i prövningarna.
I Guds ord uppmanas vi att bära varandras bördor, att älska och förlåta
varandra och att tjäna varandra med de gåvor som Gud har gett oss. När vi i
äktenskap och hem lever på detta sätt får vi uppleva den välsignelse som
Gud har lovat äkta makar.
Kära församlade vänner! Vi är här för att glädja oss med NN och NN,
och vi följer dem i dag med bön om lycka och Guds välsignelse. Låt oss vara
deras stöd också i livets vardag och låt oss också i fortsättningen minnas dem
i våra böner. Gud är god, och hans godhet och nåd följer oss varje dag i vårt
liv.
eller
Kära vänner, NN och NN. Denna dag är ert livs stora högtidsdag. Era vägar
har mötts, och från och med nu vandrar ni tillsammans på en gemensam väg.
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Vi har samlats för att glädjas tillsammans med er och för att be om Guds
välsignelse för ert äktenskap.
Kärleken är en av våra starkaste känslor. Men den är inte bara en känsla.
I all äkta kärlek är det också fråga om vilja och handling. Kärleken är en gåva
som man kan växa och fördjupas i, men den är också ett uppdrag som Gud
har gett åt oss.
Gud har instiftat äktenskapet. Han skapade människan till man och
kvinna och välsignade dem. Hos Gud finns bara godhet och kärlek. Denna
godhet och kärlek får vi ta emot och föra vidare till andra.
I varje äktenskap kan det uppstå problem, och man skall inte underskatta svårigheterna. I stället skall man arbeta på att tillsammans lösa dem
och se till att man inte ger rum för själviskheten. Den största resursen har vi
i förlåtelsen. Den är en Guds gåva som hjälper oss att vårda och fördjupa
gemenskapen som äkta makar.
På denna högtidsdag ger församlingen er en bibel. Låt Guds ord vara
ljuset på er väg, er tröst i sorgen och er rådgivare i prövningen!
Kära släktingar och vänner! Denna dag får också ni ett särskilt uppdrag. Ni kallas att stå vid NN:s och NN:s sida i både medgång och motgång.
Låt dem få känna att ni hjälper, att ni hör och att ni förstår.
Må Gud välsigna oss alla som har samlats på denna högtidsdag. Må
han förena oss i kärlek och lära oss att alltid stöda och hjälpa varandra.

III Vigseln
Församlingen kan stå under momenten 8–11.

8. Frågorna
Prästen frågar brudgummen:

Inför Gud, den allvetande, och i denna församlings / dessa vittnens närvaro
frågar jag dig, NN, vill du ta NN till din äkta hustru och älska henne i nöd
och lust?
Svar: Ja.
Prästen frågar bruden:

Inför Gud, den allvetande, och i denna församlings / dessa vittnens närvaro
frågar jag dig, NN, vill du ta NN till din äkta man och älska honom i nöd och
lust?
Svar: Ja.
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eller
Prästen frågar brudgummen:

Inför Guds ansikte och i denna församlings / dessa vittnens närvaro frågar jag
dig, NN, vill du ta NN till din äkta hustru och visa henne trohet och kärlek
i nöd och lust intill döden?
Svar: Ja.
Prästen frågar bruden:

Inför Guds ansikte och i denna församlings / dessa vittnens närvaro frågar jag
dig, NN, vill du ta NN till din äkta man och visa honom trohet och kärlek i
nöd och lust intill döden?
Svar: Ja.

9. Ringbön
Brudgummen ger ringen åt prästen (brudgummen och bruden ger ringarna åt
prästen).
Brudparet kan knäböja.
Prästen håller upp ringen/ringarna och säger:

L

Låt oss be för det förbund för vilket denna ring / dessa ringar är ett
tecken.
Allsmäktige Gud, käre himmelske Fader.
Du är själv kärleken och du välsignar dem
som sätter sin lit till dig.
Se i din nåd till det förbund
för vilket denna ring / dessa ringar är ett tecken.
Hjälp NN och NN (förnamnen)
att i sitt äktenskap leva enligt din heliga vilja,
att förbli varandra trogna
och tjäna varandra med tacksamhet.
Detta ber vi om i vår Herres Jesu Kristi namn.

F

Amen.

Prästen ger ringen till brudgummen som trär den på brudens vänstra ringfinger.
Om två ringar används, ges de åt brudgummen och bruden som trär dem på varandras vänstra ringfinger.
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10. Ringlöften
Om brudparet så önskar kan akten fortsätta så, att brudparet
tillsammans håller ringen/ringarna innan den/de träs på.
Brudgummen säger:

Jag, NN,
tar dig, NN,
till min äkta maka,
och jag vill älska dig i nöd och lust
(till livets slut).
Som ett tecken ger jag dig denna ring.
Bruden säger:

Jag, NN,
tar dig, NN,
till min äkta make,
och jag vill älska dig i nöd och lust
(till livets slut).
Som ett tecken mottar jag av dig / ger jag dig denna ring.
eller
Brudgummen säger:

NN,
jag vill älska dig,
dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt.
Bruden säger:

NN,
jag vill älska dig,
dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt.

11.Stadfästelse av äktenskapet och välsignelse av
makarna
Stadfästelse av äktenskapet
L
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Ni har nu tagit varandra till äkta makar. Ni har offentligt bekräftat
detta inför Gud och denna församling / dessa vittnen, och vigselring/
vigselringar har getts som ett tecken för ert äktenskap. Med den fullmakt som har anförtrotts mig stadfäster jag ert äktenskap och förklarar
er vara man och hustru.
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Välsignelse av makarna
Makarna kan knäböja under välsignelsen.

L

[Må Gud, vår himmelske Fader, skänka er sin glädje och välsignelse.
Må Guds Sons godhet och nåd följa er varje dag i ert liv.
Må Guds heliga Ande bo hos er och ingjuta sin kärlek i era hjärtan.]
Må Gud den treenige, Fadern och (c) Sonen och den heliga Anden,
välsigna er.

eller
L

[Må Guds Ande vägleda er,
hans kraft beskydda er
och hans vishet upplysa er.
Må hans hand vaka över er på vägen genom livet.]
Må Gud den allsmäktige och nådige, Fadern och (c) Sonen och den
heliga Anden, välsigna er.

eller
L

Vår Herres Jesu Kristi nåd (c), Guds kärlek och den helige Andes
delaktighet vare med er.

F

Amen.

12. Psalm
Psalmen kan ersättas av en vigselsång, s. 406, nr 737, 738, 739,
740, 741, eller av annan lämplig musik.

13.Kyrkans förbön
Prästen kan hålla en fri bön eller formulera bönen på förhand tillsammans med
brudparet. Också böner ur formuläret för brudmässa (4 B, moment 19) kan
användas.
Om moment 12 har utelämnats kan makarna fortfarande knäböja.

L/S

Låt oss be.

1.
Gud, käre himmelske Far. Vi ber om din välsignelse för NN och NN (förnamnen), som inför dig har ingått äktenskap. Välsigna deras hem. Låt deras kärlek
till varandra växa och fördjupas. Ge dem ansvarskänsla och trohet. Hjälp
dem att övervinna frestelser och prövningar. Bevara dem till kropp och själ.
Led dem under hela deras liv och hjälp dem i alla svårigheter. Stärk dem i
tron och hoppet, och låt dem till sist nå fram till det eviga hemmet i din
härlighet. Hör vår bön för vår Herres Jesu Kristi skull.
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2.
Allsmäktige Gud. Om du inte bygger huset är byggarnas möda förgäves. Förena dessa makar i kärlek och helga deras äktenskap till ditt namns ära. Bygg
du själv åt dem ett hem där tro, hopp och kärlek råder. Ge dem din heliga
Ande, så att de får leva i frid och välsignelse. Hjälp dem att kämpa trons goda
kamp och led dem fram till det himmelska hemmet. Hör oss för vår Herres
Jesu Kristi skull.
3.
Gud, vi tackar dig för kärlekens gåva. Välsigna NN och NN (förnamnen), som
inför dig har ingått äktenskap och lovat att älska varandra, lita på varandra
och ta hand om varandra genom hela livet. Drag dem allt närmare dig och
varandra, så att ingenting kan skilja dem åt. Hjälp dem att växa och mogna
i sin kärlek och att i livets alla skiften vara trogna mot varandra. Bevara dem
från sjukdom, olyckor och allt som kan vålla dem skada. Hjälp dem att i alla
prövningar sätta sitt hopp till dig. Hör vår bön för Jesu Kristi skull.
4.
Gud, vår Fader.
Ända från begynnelsen har du välsignat din skapelse
med rika gåvor.
Välsigna nu NN och NN.
Förena dem i inbördes kärlek.
Hjälp dem att hålla sitt äktenskap heligt
och att tillsammans bygga ett kristet hem.
Detta ber vi om genom din Son Jesus Kristus, vår Herre,
som med dig och den heliga Anden
lever och härskar
från evighet till evighet.
5.
L/S Gud, himmelske Far. Du har instiftat äktenskapet, och du helgar vårt
hem med din närvaro. Förena NN och NN i kärlek och välsigna deras
äktenskap, ditt namn till ära. Det ber vi dig om.
Någon av föräldrarna:

Du gav oss en gång våra barn. Vi tackar dig för den glädje som du har gett oss
genom dem. Välsigna dem när de nu grundar ett eget hem och bildar familj.
Bevara dem från allt ont. Ge dem ett öppet och förlåtande sinne. Det ber vi
dig om.
Ett av syskonen:

I dag tackar vi dig för våra barndomshem. Var med NN och NN och beskydda dem på den väg som de skall vandra tillsammans. Hjälp oss i syskonskaran att alltid stå varandra nära. Det ber vi dig om.
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Någon av faddrarna:

I dopet välsignade du våra gudbarn. Välsigna dem också i framtiden. Hjälp
dem att minnas att de alltid får leva i dopets nåd. Det ber vi dig om.
Någon av vännerna:

Du har fört samman NN och NN. Välsigna deras kärlek. Hjälp dem att hålla
ihop till livets slut. Låt oss ha glädje av vår vänskap också i framtiden. Det
ber vi dig om.
L/S Himmelske Fader. Tack för att du hör våra böner. Vi överlämnar dessa
unga / dessa makar och oss själva i dina händer. Led oss så att vi en
gång får mötas i det himmelska hemmet hos dig. Hör oss för din Sons
Jesu Kristi skull.
F

Amen.

14.Herrens bön
Herrens bön läses gemensamt.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 392.

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 icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.
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IV Avslutning
15.Välsignelse
Efter välsignelsen överräcker prästen vigselbibeln till makarna.
Alternativ text till välsignelsen s. 393.

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 c Sonens och den heliga Andens namn.

F

Amen.

16. Sändning
Sändningsorden uttalas omedelbart innan makarna går ut.

L Gå i frid och tjäna Herren med glädje.

*17. Avslutande musik
Psalm, sång och/eller instrumentalmusik. Psalmen eller sången kan också sjungas
före moment 15.
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B. Brudmässa
Om vigsel och förberedelse för vigsel, se formuläret för vigsel (4 A).
De som skall vigas kommer under inledningsmusiken fram till altaret, knäböjer och intar
därefter de platser som reserverats för dem.

I Inledning
*1.Inledande musik
Instrumentalmusik och/eller psalm.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Se Gudstjänstboken s. 17, 51, 81 eller 101 enligt den serie som används.

3. Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt. De bör leda över i syndabekännelsen.

L

Kära brudpar, NN och NN. Ni har kommit inför Guds ansikte för att
ingå äktenskap och för att be om Guds välsignelse över ert förbund.
Gud skapade människan till sin avbild. Han skapade dem som man
och kvinna och han välsignade dem.
Vi ber i dag att Gud skall ge er denna välsignelse och att han skall
styrka er med sitt ord. Vi tackar Gud för hans kärlek och gläder oss över
den heliga Andens gåva. Den heliga nattvarden, som vi skall fira tillsammans, är förlåtelsens, kärlekens och gemenskapens måltid. Vi förtröstar på vår Herres Jesu Kristi nåd och ber tillsammans om Guds förlåtelse:

eller
L

Kära vänner, NN och NN. Ni har kommit inför Guds ansikte för att
ingå äktenskap. Äktenskapet är en helig och dyrbar gåva från Gud.
Jesus säger: ”Vid skapelsen gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför
skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två
skall bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman
får människan alltså inte skilja åt” (Mark. 10:6–9). I vår gudstjänst i
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dag ber vi om Guds välsignelse för ert äktenskap och firar tillsammans
den heliga nattvarden. Vi ber att Gud skall ge er en fast kärlek till varandra och att han skall styrka er med sitt ord.
Kära kristna. Vi tackar vår himmelske Far för allt vad han har gett oss.
Det som ligger bakom oss lämnar vi i hans händer, och vi ber om hans
ledning för det som ligger framför. Guds kärlek är fullkomlig, men vår
kärlek till honom och till varandra har många brister. Allt detta vill vi
nu bekänna för Gud. I förtröstan på Guds barmhärtighet ber vi tillsammans om förlåtelse:

4. Beredelse
Syndabekännelse
Alternativa syndabekännelser, se Gudstjänstboken s. 287.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 18, 52, 82 eller 102.

Herre, du har skapat oss till dig
och du vill att vi skall hjälpa och stöda varandra.
Ändå har vi vänt oss bort från dig och valt vägar
som för oss långt ifrån varandra.
Förlåt oss vår själviskhet
och lär oss att leva i din kärlek.

Avlösning
Alternativa avlösningar, se Gudstjänstboken s. 293.

1.
Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud
utan att han har älskat oss
och sänt sin Son som försoningsoffer för våra synder.
I sin kärlek förbarmar sig Gud över oss
och förlåter oss alla våra synder.
2.
Jesus säger:
Var inte orolig, mitt barn,
dina synder är förlåtna.
[Som hans tjänare förkunnar jag dina synders förlåtelse
i Faderns och (c)Sonens och den heliga Andens namn.]
F
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5. Psaltarpsalm
Se formuläret för vigsel (4 A, moment 4).
Man kan välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller någon
annan psaltarpsalm. Omkväden till psaltarpsalmerna s. 404,
nr 726, 727.
För övrigt, se Gudstjänstbokens anvisningar.

6. Kyrie (Herre, förbarma dig)
Alternativ A och B
Se Gudstjänstboken s. 19, 53, 83 eller 103.

*7. Gloria och Laudamus
(Lovsång till den heliga Treenigheten)
Gloria och Laudamus utelämnas under adventstiden (från och
med måndagen efter första söndagen i advent) och under fastetiden (från och med askonsdagen). Se Gudstjänstboken s. 27,
56, 85 eller 105.
I stället för Laudamus (eller Psb 144) kan i mässa 1 och 4 en av
följande treenighetspsalmer sjungas: 90:4, 145, 147, 153, 286,
298:4, 437:4 eller 566:7.
Texter och melodier till Laudamus, se Gudstjänstboken s. 28,
56, 86 eller 106.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 27, 56, 85 eller 105.

8. Dagens bön
Man kan också välja en bön ur formuläret för vigsel (4 A, moment 5).
Uppmaningen till bön kan följas av en kort tyst bön.

L

Låt oss be.

1.
Helige Gud, himmelske Fader.
Du är kärlekens outsinliga källa,
och du har gett oss förmågan att älska.
Tack för äktenskapets gåva.
Hjälp makarna att visa varandra omsorg,
så att deras inbördes kärlek växer i styrka.
Hör oss för Jesu Kristi skull.
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2.
Allsmäktige Gud.
Du skapade människan
att leva som man och kvinna,
och du välsignade dem.
Ge makarna ömsesidig tillgivenhet.
Hjälp dem att förbli trofasta mot varandra
och att älska varandra
i medgång och motgång.
Detta ber vi om i vår Herres Jesu namn.
3.
Herre, vår Gud, käre himmelske Far.
I din kärlek har du instiftat äktenskapet,
och du kallar makarna att leva enligt dina bud.
Ge dem nåden att älska varandra
så som Kristus har älskat kyrkan.
Hjälp makarna att hålla sitt äktenskap heligt
och att alltid följa din vilja i sitt liv.
Detta ber vi om
genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.
F

Amen.

II Ordet
9. Textläsning
Någon eller några av bibeltexterna i formuläret för vigsel (4 A, moment 6) läses.
Man kan också välja texter enligt kyrkoåret eller andra bibeltexter.
Vid textläsningen följs Gudstjänstbokens anvisningar.

10.Psalm
Psalmen kan ersättas av en vigselsång. Vigselsånger s. 406, nr 737, 738, 739, 740,
741.
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*11.Evangelium
Man läser någon av evangelietexterna i formuläret för vigsel (4 A, moment 6). Man
kan också välja evangelietexten enligt kyrkoåret eller någon annan evangelietext.
Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent) och
under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 34, 60, 87 eller 108.

12.Predikan
*13.Credo (Trosbekännelse)
Trosbekännelsen läses gemensamt. Man kan även använda den nicenska trosbekännelsen.
Som trosbekännelse kan man också sjunga psalm 146. Alternativa texter till
trosbekännelsesånger, se Gudstjänstboken s. 302.

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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III Vigseln
Församlingen kan stå under momenten 14–17.

14.Frågorna
Brudparet går fram till altaret.
Prästen frågar brudgummen:

Inför Gud, den allvetande, och i denna församlings / dessa vittnens närvaro
frågar jag dig, NN, vill du ta NN till din äkta hustru och älska henne i nöd
och lust?
Svar: Ja.
Prästen frågar bruden:

Inför Gud, den allvetande, och i denna församlings / dessa vittnens närvaro
frågar jag dig, NN, vill du ta NN till din äkta man och älska honom i nöd och
lust?
Svar: Ja.

eller
Prästen frågar brudgummen:

Inför Guds ansikte och i denna församlings / dessa vittnens närvaro frågar jag
dig, NN, vill du ta NN till din äkta hustru och visa henne trohet och kärlek
i nöd och lust intill döden?
Svar: Ja.
Prästen frågar bruden:

Inför Guds ansikte och i denna församlings / dessa vittnens närvaro frågar jag
dig, NN, vill du ta NN till din äkta man och visa honom trohet och kärlek i
nöd och lust intill döden?
Svar: Ja.
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15.Ringbön
Brudgummen ger ringen åt prästen (brudgummen och bruden ger ringarna åt
prästen).
Brudparet kan knäböja.
Prästen håller upp ringen/ringarna och säger:

L

Låt oss be för det förbund för vilket denna ring / dessa ringar är ett
tecken.
Allsmäktige Gud, käre himmelske Fader.
Du är själv kärleken och du välsignar dem
som sätter sin lit till dig.
Se i din nåd till det förbund
för vilket denna ring / dessa ringar är ett tecken.
Hjälp NN och NN (förnamnen)
att i sitt äktenskap leva enligt din heliga vilja,
att förbli varandra trogna
och tjäna varandra med tacksamhet.
Detta ber vi om i vår Herres Jesu Kristi namn.

F

Amen.

Prästen ger ringen åt brudgummen, som trär den på brudens vänstra ringfinger.
Om två ringar används, ges de till brudgummen och bruden som trär dem på
varandras vänstra ringfinger.

16.Ringlöften
Om brudparet så önskar kan akten fortsätta så, att brudparet
tillsammans håller ringen/ringarna innan den/de träs på.
Brudgummen säger:

Jag, NN,
tar dig, NN,
till min äkta maka,
och jag vill älska dig i nöd och lust
(till livets slut).
Som ett tecken ger jag dig denna ring.
Bruden säger:

Jag, NN,
tar dig, NN,
till min äkta make,
och jag vill älska dig i nöd och lust
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(till livets slut).
Som ett tecken mottar jag av dig / ger jag dig denna ring.
eller
Brudgummen säger:

NN,
jag vill älska dig,
dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt.
Bruden säger:

NN,
jag vill älska dig,
dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt.

17.Stadfästelse av äktenskapet och välsignelse av
makarna
Stadfästelse av äktenskapet
L

Ni har nu tagit varandra till äkta makar. Ni har offentligt bekräftat
detta inför Gud och denna församling / dessa vittnen, och vigselring/
vigselringar har getts som ett tecken för ert äktenskap. Med den fullmakt som har anförtrotts mig stadfäster jag ert äktenskap och förklarar
er vara man och hustru.

Välsignelse av makarna
Makarna knäböjer under välsignelsen.

L

[Må Gud, vår himmelske Fader, skänka er sin glädje och välsignelse.
Må Guds Sons godhet och nåd följa er varje dag i ert liv.
Må Guds heliga Ande bo hos er och ingjuta sin kärlek i era hjärtan.]
Må Gud den treenige, Fadern och (c) Sonen och den heliga Anden,
välsigna er.

eller
L
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[Må Guds Ande vägleda er,
hans kraft beskydda er
och hans vishet upplysa er.
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Må hans hand vaka över er på vägen genom livet.]
Må Gud den allsmäktige och nådige, Fadern och (c) Sonen och den
heliga Anden, välsigna er.
eller
L

Vår Herres Jesu Kristi nåd (c), Guds kärlek och den helige Andes
delaktighet vare med er.

F

Amen.

18. Psalm
Psalmen kan ersättas av en vigselsång, s. 406, nr 737, 738, 739,
740, 741, eller av annan lämplig musik.

19.Kyrkans förbön
Prästen kan också hålla en fri bön eller formulera bönen på förhand tillsammans
med brudparet. Man kan också välja en bön ur formuläret för vigsel (4 A, moment 13). Bönen kan indelas i sekvenser genom acklamationer (bönefras eller
sång av församlingen eller kören) eller genom tystnad.
Om moment 18 har utelämnats kan makarna fortfarande knäböja.

L/S Låt oss be.
1.
Helige Gud, käre himmelske Fader.
Vi tackar dig för att
du har instiftat äktenskapet
genom vilket du förenar en man och en kvinna
i kärlek till varandra.
Välsigna NN och NN (förnamnen),
som inför dig har ingått äktenskap.
Hjälp dem att älska och stöda varandra till livets slut.
Om de möter svårigheter,
drag dem då närmare dig och varandra.
Vi ber för dem som står dem nära.
Fyll också deras hem med glädje och frid.
Uppfyll oss alla med din godhet
och hjälp oss att följa din vilja i vårt liv.
Låt oss en gång få komma till det himmelska hemmet,
där vi i evighet får glädja oss i din närhet.
Hör vår bön för vår Herres Jesu Kristi skull.
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2.
Vår Gud och Skapare,
all godhets och kärleks källa.
Du har instiftat äktenskapet för att skydda och berika vår kärlek.
Vi tackar dig för NN och NN, som inför dig har lovat
att visa varandra trohet och kärlek.
Låt deras trohetslöften bära dem
också i tider av bekymmer och sorg.
Var du deras stöd.
Stärk deras kärlek och vänskap.
Herre, hos dig är livets källa.
Hjälp oss att alltid leva nära dig och nära varandra.
Ge oss kraft att bära varandras bördor
och att förlåta varandra.
Hela världen längtar efter hopp och kärlek.
Låt oss få känna att du är vår Gud
och att vi är ditt folk.
Du har skapat oss, du känner oss
och du omger oss på alla sidor.
Vi prisar dig genom Jesus Kristus, vår Herre.
3.
Vi tackar dig, Gud,
för kärleken mellan NN och NN
och för denna stund
där de fått bejaka sin kärlek till varandra.
Var med dem under deras fortsatta vandring genom livet.
Du som är kärlekens källa,
hjälp dem att mogna och växa i kärleken.
Du som är skapare av allt liv,
hjälp dem att skapa nytt liv tillsammans.
Du som är vägen, sanningen och livet,
hjälp dem att vandra i din sanning.
Du som förlåter och ger ny kraft,
hjälp dem att förlåta och upprätta varandra.
Du som sände din Son att tjäna och försona,
hjälp dem att finnas till för varandra,
för sina barn och sina medmänniskor.
Detta ber vi om genom Jesus Kristus,
vår vän och medvandrare.
F

Amen.
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IV Nattvarden
20.Tillredelsepsalm (Offertorium)
Se Gudstjänstboken s. 38, 65, 91 eller 112.

21. Nattvardsbönen (den eukaristiska bönen)
Prefationsdialog, prefation och Sanctus
Se Gudstjänstboken s. 38, 65, 91 eller 112.

Propriedelen i prefationens avslutning
Prefationens avslutning enligt kyrkoåret, se Gudstjänstboken
s. 347.

Mässa 1 och 4

Mässa 2 a

BRUDMÄSSA

129

Mässa 2 b

Mässa 3

Bönen och instiftelseorden
För bönen och instiftelseorden väljs i första hand den alternativa texten i Gudstjänstboken s. 391.
Om prefationsdialogen, prefationen och Sanctus utelämnas börjar bönen med
uppmaningen. Låt oss tacka Gud, vår Herre.

22.Herrens bön
För moment 22–25, se moment 21–24 enligt ifrågavarande serie i Gudstjänstboken.

–––
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26.Tacksägelsebön
Tacksägelsebönen kan också vara en lovpsalm, t.ex. 221:5–7, 229, 237:2–3, 294:1–3,
471:4 eller 531.
Tacksägelseböner, se Gudstjänstboken s. 395.

L

Låt oss be.
Himmelske Fader,
vi tackar dig för din heliga nattvard,
kärlekens måltid,
som stärker vår tro på dig.
Tack för att du förenar oss i kärlek till varandra
och fyller vårt liv med glädje.
Hjälp oss att förbli trogna mot dig
och lär oss att leva efter din vilja.
Ge oss ett saligt slut
och tag oss hem till den eviga glädjen hos dig.
Hör vår bön för vår Herres Jesu Kristi skull.

F

Amen.

V Avslutning
27. Benedicamus (Lovprisning)
Om man har sjungit en psalm som tacksägelsebön (moment 26) utelämnas detta moment.
Under adventstiden (från och med måndagen efter första
söndagen i advent) och under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.
Lovprisningen kan också vara en lovpsalm, t.ex. 90:4, 237:2–
3, 289:3–4, 303:1 och 4, under fastetiden t.ex. 70:4.

*28.Välsignelse
Efter välsignelsen överräcker prästen vigselbibeln till makarna.
Alternativ text till välsignelsen s. 393.

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 c Sonens och den heliga Andens namn.

F

Amen.
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29. Sändning
Sändningsorden uttalas omedelbart innan makarna går ut.

L

Gå i frid och tjäna Herren med glädje.

*30. Avslutande musik
Psalm, sång och/eller instrumentalmusik.
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C. Välsignelse av äktenskap
Ett äktenskap som har ingåtts i annan ordning än den som iakttas av den evangelisklutherska kyrkan kan på begäran välsignas (KO 2:20).
Välsignelse av äktenskap sker i en kyrka, i ett kapell eller på annan plats som vederbörande
kommer överens om med prästen.
Vid valet av musik bör förrättningens gudstjänstkaraktär beaktas. Det rekommenderas att
man sjunger åtminstone en psalm eller vigselsång vid välsignelsen. Man bör på förhand
rådgöra med kantorn, som ansvarar för musiken.
Framför altaret (prästen) kan hustrun stå på mannens vänstra sida.

I Inledning
*1.Inledande musik
Instrumentalmusik och/eller psalm.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

Välsignelse
L I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.
F Amen.

Växelhälsning
L
F

Herren vare med er.
Herren välsigne dig.

3. Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L

Kära vänner, NN och NN. Ni har kommit inför Guds ansikte för att be
om Guds välsignelse för ert äktenskap. I bibeln står det att Gud skapade människan till sin avbild. Han skapade dem som man och kvinna
och välsignade dem.

eller
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L

Kära vänner, NN och NN. Vi står inför Guds ansikte för att be om hans
välsignelse över ert äktenskap. Enligt vår tro är äktenskapet en helig
och dyrbar gåva från Gud. Jesus säger: ”Vid skapelsen gjorde Gud dem
till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att
leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett.
Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt.” (Mark.
10:6–9)

4. Psaltarpsalm
Man kan välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller någon
annan psaltarpsalm.
Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Den kan omges av en
antifon. Psalmtoner, se Gudstjänstboken s. 441. Omkväden
till psaltarpsalmerna s. 404, nr 726, 727.
Psaltarpsalmen avslutas med Gloria Patri, som kan ersättas
av en psalmvers ur psalmboken, t.ex. 22:15, 53:4, 90:4, 106:7,
173:4, 174:4, 254:4, 286:3 eller 566:7. Gloria Patri utelämnas
under fastetiden från och med femte söndagen i fastan.

Antifon
Väldig är Herrens godhet mot oss,
hans trofasthet är evig.
Ps. 117:2
eller
Herren är min tillflykt och min borg,
min Gud som jag förtröstar på.
Ps. 91:2

Psalm
Den som bor i den Högstes skydd *
och vilar i den Väldiges skugga,
han säger: ”Herren är min tillflykt och min borg,
min Gud som jag förtröstar på.”
Han täcker dig med sina vingar, †
under dem finner du tillflykt, *
hans trofasthet är en sköld och ett bålverk.
Din tillflykt är Herren, *
du har gjort den Högste till ditt värn.
Ps. 91:1–2, 4, 9
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eller
Jag ser upp emot bergen: *
varifrån skall jag få hjälp?
Hjälpen kommer från Herren, *
som har gjort himmel och jord.
Han låter inte din fot slinta, *
han vakar ständigt över dina steg.
Han sover aldrig, han vakar ständigt, *
han som beskyddar Israel.
Herren bevarar dig, †
i hans skugga får du vandra, *
han går vid din sida.
Solen skall inte skada dig om dagen, *
inte månen om natten.
Herren bevarar dig från allt ont, *
från allt som hotar ditt liv.
Herren skall bevara dig †
i livets alla skiften, *
nu och för evigt.
Ps. 121
eller
Gud håller sina löften, *
kärleksfull i allt han gör.
Allas ögon är vända mot dig, *
och du ger dem föda i rätt tid.
Du öppnar din hand *
och stillar allt levandes hunger.
Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar, *
kärleksfull i allt han gör.
Herren är nära alla som ropar, *
alla som av hjärtat ropar till honom.
Herren gör vad de fromma begär, *
han hör deras rop och räddar dem.
Ps. 145:13b, 15–19
eller
Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta, *
som ett sigill vid din arm.
Stark som döden är kärleken, *
lidelsen obeveklig som graven.
Dess pilar är flammande eld, *
en ljungande låga.
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Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken, *
floder kan inte svepa bort den.
Om en man gav allt han ägde för kärleken, *
vem skulle ringakta honom?
Höga v. 8:6–7

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

Antifonen upprepas.

5. Bön
Uppmaningen till bön kan följas av en kort tyst bön.

L

Låt oss be.

1.
Helige Gud, himmelske Fader.
Du är kärlekens outsinliga källa,
och du har gett oss förmågan att älska.
Tack för äktenskapets gåva.
Hjälp makarna att visa varandra omsorg,
så att deras inbördes kärlek växer i styrka.
Hör oss för Jesu Kristi skull.
2.
Allsmäktige Gud.
Du skapade människan
att leva som man och kvinna,
och du välsignade dem.
Ge makarna ömsesidig tillgivenhet.
Hjälp dem att förbli trofasta mot varandra
och att älska varandra
i medgång och motgång.
Detta ber vi om i vår Herres Jesu namn.
3.
Gud, du har skapat allt.
I äktenskapet ger du en man och en kvinna åt varandra
för att de skall dela livet tillsammans.
Vi tackar dig
för att också äktenskapet avspeglar
din skapelses godhet och skönhet.
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Välsigna det förbund som NN och NN har ingått.
Låt din goda vilja ske.
Led dem på din väg,
och låt dem varje dag få uppleva
livets lycka och mening.
Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.
4.
Herre, vår Gud, käre himmelske Far.
I din kärlek har du instiftat äktenskapet,
och du kallar makarna att leva enligt dina bud.
Ge dem nåden att älska varandra
så som Kristus har älskat kyrkan.
Hjälp makarna att hålla sitt äktenskap heligt
och att alltid följa din vilja i sitt liv.
Detta ber vi om
genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.
F

Amen.

II Ordet
6. Bibelläsning
Någon eller några av följande bibeltexter läses. Man kan också välja texter enligt
kyrkoåret eller andra texter.
Textläsaren anmäler bibelstället.
Mellan textläsningarna kan svar infogas (psaltarpsalm, psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla meditation).

1 Mos. 1:27–28
Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne.
Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till
dem: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er.
Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar
på jorden.”
1 Kor. 13:1–8, 13
Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag
bara ekande brons, en skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och
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känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så
att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar
ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag
ingenting vunnit.
Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte
upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med
sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.
Kärleken upphör aldrig.
Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är
kärleken.
Ef. 4:32–5:2
Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har
förlåtit er i Kristus.
Ta alltså Gud till föredöme, som hans älskade barn. Lev i kärlek, så som
Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva, ett
välluktande offer åt Gud.
Fil. 4:4–7
Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se
hur fördragsamma ni är. Herren är nära. 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. 3:12–14
Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren
har förlåtit er skall också ni förlåta. Men över allt detta skall ni ha kärleken,
det band som ger fullkomlighet.
1 Joh. 4:9, 11–12
Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för
att vi skulle få liv genom honom.
Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra.
Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss,
och hans kärlek har nått sin fullhet i oss.
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Matt. 19:4–6
Jesus säger:
”Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna?
Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de
två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får
människan alltså inte skilja åt.”
Joh. 2:1–11
På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. Jesus
och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut, och Jesu
mor sade till honom: ”De har inget vin.” Jesus svarade: ”Låt mig vara, kvinna.
Min stund har inte kommit än.” Hans mor sade till tjänarna: ”Gör det han
säger åt er.” Där stod sex stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier; vart och ett rymde omkring hundra liter. Jesus sade: ”Fyll kärlen
med vatten”, och de fyllde dem till brädden. Sedan sade han: ”Ös upp och
bär det till bröllopsvärden”, och det gjorde de. Värden smakade på vattnet,
som nu hade blivit vin. Eftersom han inte visste varifrån det kom – men det
visste tjänarna som hade öst upp vattnet – ropade han på brudgummen och
sade: ”Alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna
börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu.” Så gjorde
Jesus det första av sina tecken; det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade
sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom.
Joh. 15:9–12
Jesus säger:
”Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min
faders bud och är kvar i hans kärlek.
Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli
fullkomlig. Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat
er.”

7. Tal

.

Prästen håller ett fritt formulerat tal eller använder med lämplig anpassning ett
tal ur formuläret för vigsel (4 A, moment 7). I talet kan t.ex. följande ämnen beröras:
– äktenskapet som Guds gåva och instiftelse
– äktenskapets betydelse för makarnas personliga utveckling
– familjen som samhällets grundenhet
– glädje och tacksamhet
– kärlek och trohet
– känsla och vilja
– ömsesidig förlåtelse
– stödet från släktingar och vänner
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III Välsignelse
Församlingen kan stå under momenten 8–9.

8. Frågor
L

Ni har kommit inför Guds ansikte för att be om hans välsignelse över
ert äktenskap.

Prästen frågar av mannen:

NN, vill du i det äktenskap som du har ingått med NN visa henne trohet och
kärlek i nöd och lust?
Svar: Ja.
Prästen frågar av kvinnan:

NN, vill du i det äktenskap som du har ingått med NN visa honom trohet
och kärlek i nöd och lust?
Svar: Ja.

9. Välsignelse av makarna
L

Kära vänner, NN och NN, ni har ingått äktenskap och har lovat att
älska varandra i nöd och lust.

Välsignelsebön
Makarna kan knäböja under välsignelsen.

L

[Må Gud, vår himmelske Fader, skänka er sin glädje och välsignelse.
Må Guds Sons godhet och nåd följa er varje dag i ert liv.
Må Guds heliga Ande bo hos er och ingjuta sin kärlek i era hjärtan.]
Må Gud den treenige, Fadern och (c) Sonen och den heliga Anden,
välsigna er.

eller
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L

[Må Guds Ande vägleda er,
hans kraft beskydda er
och hans vishet upplysa er.
Må hans hand vaka över er på vägen genom livet.]
Må Gud den allsmäktige och nådige, Fadern och (c) Sonen och den
heliga Anden, välsigna er.

eller
L

Vår Herres Jesu Kristi nåd (c), Guds kärlek och den helige Andes delaktighet vare med er.

F

Amen.

10. Psalm
Psalmen kan ersättas av en vigselsång, s. 406, nr 737, 738, 739,
740, 741, eller av annan lämplig musik.

11.Kyrkans förbön
Prästen kan också hålla en fri bön eller formulera en bön tillsammans med
makarna.
Om moment 10 har utelämnats kan makarna fortfarande knäböja.

L/S Låt oss be.

1.

Gud, käre himmelske Far. Vi ber om din välsignelse för NN och NN (förnamnen), som inför dig har ingått äktenskap. Välsigna deras hem. Låt deras kärlek
till varandra växa och fördjupas. Ge dem ansvarskänsla och trohet. Hjälp
dem att övervinna frestelser och prövningar. Bevara dem till kropp och själ.
Led dem under hela deras liv och hjälp dem i alla svårigheter. Stärk dem i
tron och hoppet, och låt dem till sist nå fram till det eviga hemmet i din
härlighet. Hör vår bön för vår Herres Jesu Kristi skull.

2.
Allsmäktige Gud. Om du inte bygger huset är byggarnas möda förgäves. Förena
dessa makar i kärlek och helga deras äktenskap till ditt namns ära. Bygg du
själv åt dem ett hem där tro, hopp och kärlek råder. Ge dem din heliga Ande,
så att de får leva i frid och välsignelse. Hjälp dem att kämpa trons goda kamp
och led dem fram till det himmelska hemmet. Hör oss för vår Herres Jesu
Kristi skull.
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3.
Gud, vi tackar dig för kärlekens gåva. Välsigna NN och NN (förnamnen), som
inför dig har ingått äktenskap och lovat att älska varandra, lita på varandra
och ta hand om varandra genom hela livet. Drag dem allt närmare dig och
varandra så att ingenting kan skilja dem åt. Hjälp dem att växa och mogna i
sin kärlek och att i livets alla skiften vara trogna mot varandra. Bevara dem
från sjukdom, olyckor och allt som kan vålla dem skada. Hjälp dem att i alla
prövningar sätta sitt hopp till dig. Hör vår bön för Jesu Kristi skull.
4.
Gud, vår Fader.
Ända från begynnelsen har du välsignat din skapelse
med rika gåvor.
Välsigna nu NN och NN.
Förena dem i inbördes kärlek.
Hjälp dem att hålla sitt äktenskap heligt
och att tillsammans bygga ett kristet hem.
Detta ber vi om genom din Son Jesus Kristus, vår Herre,
som med dig och den heliga Anden
lever och härskar
från evighet till evighet.
F Amen.

12.Herrens bön
Herrens bön läses gemensamt.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 392.

F
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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 icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.
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IV Avslutning
13.Välsignelse
Efter välsignelsen överräcker prästen vigselbibeln till makarna.
Alternativ text till välsignelsen s. 393.

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 c Sonens och den heliga Andens namn.

F

Amen.

14. Sändning
Sändningsorden uttalas omedelbart innan makarna går ut.

L Gå i frid och tjäna Herren med glädje.

*15. Avslutande musik
Psalm, sång och/eller instrumentalmusik. Psalmen eller sången kan också sjungas
före moment 13.

VÄLSIGNELSE AV ÄKTENSKAP

143

144

KASUALHANDLINGAR OCH ANDAKTER

5
Begravning

JORDFÄSTNING
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A. Jordfästning
Jordfästning förrättas av en präst i en kyrka, i ett begravningskapell, i ett sjukhuskapell,
vid graven eller i den avlidnas hem enligt vad som överenskommits med de anhöriga
(KO 2:22). Prästen bör samtala med de anhöriga före jordfästningen. I mån av möjlighet
bör åtminstone prästen också delta i minnesstunden efter jordfästningen om de anhöriga så önskar.
Då jordfästningen förrättas i en kyrka kan påskljuset vara tänt under jordfästningen.
Vid jordfästning av ett dödfött barn eller vid en sådan jordfästning där den avlidnas stoft
saknas används detta formulär i tillämpliga delar.
Vid valet av musik bör förrättningens gudstjänstkaraktär beaktas. Man bör på förhand
rådgöra med kantorn, som ansvarar för musiken.
Ifall blomsterhyllningen sker i kyrkan äger den rum antingen före psalmen (moment 1) eller
efter välsignelsen (moment 13). Om jordfästningen inleds med blomsterhyllning kan denna
föregås av en psalm eller musik.
Då den avlidne förs till graven kan ett processionskors bäras före begravningsföljet. Under
processionen kan man sjunga en psalm. Vid begravningen iakttas lokala seder.

I Inledning
1. Psalm
Psalmen kan föregås av preludium eller av annan lämplig musik.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

Välsignelse
L
F

I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.

Växelhälsning
L
F
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Herren vare med er.
Herren välsigne dig.
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3. Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt. Om de följs av beredelse leder de över i
syndabekännelsen.

L

Kristna församling. Vi har samlats för att ta avsked av NN. Mitt i saknaden får vi gripa tag om det kristna hoppet. I det heliga dopet har NN
förenats med Kristi död och uppståndelse. I förlitan på Kristi seger lämnar vi honom/henne nu i Guds hand. Vi litar på det löfte som Gud har
gett oss i sitt ord. Där står det skrivet: ”Jesus Kristus har dött för oss för
att vi skall leva tillsammans med honom.” (1 Tess. 5:10)

eller
L

Kära anhöriga och vänner. NN:s bortgång fyller vårt hjärta med sorg
och saknad. Vi är nu samlade för att lämna honom/henne i Guds händer. Vi tar vår tillflykt till Kristus, som har vunnit seger över döden.
Han säger: ”Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag
har nycklarna till döden och dödsriket.” (Upp. 1:18)

eller
L

Kära vänner. Vi har samlats inför Guds ansikte och i tro på hans löften
för att följa NN till gravens vila. Genom sitt ord talar Gud till oss om
livets förgänglighet och om det kristna hoppet. Kristi död och uppståndelse är vår tröst. Hoppet om det eviga livet lyser upp vårt mörker. I
förtröstan på Kristus lämnar vi nu vår bortgångna kära i Guds händer
[och bekänner våra synder så sägande].

eller
L

Kära vänner, kära kristna församling. Vi har samlats för att ta farväl av
NN och lämnar honom/henne nu i Guds händer. I dödens närhet måste
vi stanna upp och bli stilla. Vi påminns om det som Gud har gett oss i
sin godhet men också om det som är brustet i våra liv. Låt oss därför
inför Gud, som känner oss och vet allt, bekänna våra synder och våra
försummelser.

4. Beredelse
Syndabekännelse
Syndabekännelsen kan läsas gemensamt. Under läsningen kan
man knäböja. Syndabekännelsen kan följas av en tyst bön, som
liturgen kan uppmana till med orden: Hör också våra tysta böner om förlåtelse.
Alternativa syndabekännelser, se Gudstjänstboken s. 287.
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L

Vi bekänner inför dig, helige Gud,
att vi har syndat
i tankar och ord,
genom gärningar och försummelser.
Se till oss i barmhärtighet
och förlåt oss för Jesu Kristi skull
vad vi har brutit.

eller
L

Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
Herre, hör mitt rop,
lyssna när jag bönfaller dig!
Om du lade synder på minnet,
Herre, vem kunde då bestå?
Men hos dig finns förlåtelse,
och därför fruktar man dig.
Jag väntar på Herren, jag längtar,
jag hoppas få höra hans ord.

Avlösning
Alternativa avlösningar, se Gudstjänstboken s. 293.

L

Må Gud, den allsmäktige och nådige,
förlåta oss alla våra synder och föra oss
till det eviga livet.

F

Amen.

5. Psaltarpsalm
Man kan välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller någon
annan psaltarpsalm.
Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Den kan omges av en
antifon. Psalmtoner, se Gudstjänstboken s. 441. Omkväden
till psaltarpsalmerna s. 404, nr 728, 729.
Psaltarpsalmen kan avslutas med Gloria Patri, som kan ersättas av en psalmvers ur psalmboken, t.ex. 71:6, 122:5, 174:4,
254:4, 515:5 eller 568:9. Gloria Patri utelämnas under fastetiden från och med femte söndagen i fastan.

Antifon
Herre, ge honom/henne den eviga vilan
och låt ditt eviga ljus lysa för honom/henne.
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eller
Jag vet att min befriare lever.
Job 19:25
eller
Jag väntar på Herren,
jag längtar,
jag hoppas få höra hans ord.
Ps. 130:5

Psalm
Herren är min herde, *
ingenting skall fattas mig.
Han för mig i vall på gröna ängar, *
han låter mig vila vid lugna vatten.
Han ger mig ny kraft
och leder mig på rätta vägar, *
sitt namn till ära.
Inte ens i den mörkaste dal *
fruktar jag något ont,
ty du är med mig, *
din käpp och din stav gör mig trygg.
Du dukar ett bord för mig *
i mina fienders åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja *
och fyller min bägare till brädden.
Din godhet och nåd skall följa mig *
varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara mitt hem *
så länge jag lever.
Ps. 23
eller
Herre, lär mig inse att jag skall dö
och hur få mina tillmätta dagar är, *
inse att jag är förgänglig.
En handfull dagar är allt du ger mig, *
för dig är min livstid ett intet.
Bara en vindfläkt är människan. †
Herre, vad har jag då att hoppas på? *
Mitt hopp står till dig.
Herre, hör min bön och lyssna till mitt rop, *
tig inte när jag gråter!
Ps. 39:5–6, 8, 13
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eller
Som hjorten längtar till bäckens vatten, *
så längtar jag till dig, o Gud.
Jag törstar efter Gud, *
efter den levande Guden.
När får jag komma, *
när får jag träda fram inför Gud?
Varför är du tyngd av sorg, min själ,
och full av oro? *
Sätt ditt hopp till Gud!
Jag skall åter få tacka honom, *
min räddare och min Gud.
Ps. 42:2–3, 6
eller
Herre, du har varit vår tillflykt *
från släkte till släkte.
Du fanns innan bergen föddes, †
innan jorden och världen blev till. *
Du är Gud från evighet till evighet.
Du låter människan bli mull igen, *
du säger: Bli vad du en gång var!
Tusen år är i dina ögon
som den dag som förgick i går, *
som en av nattens timmar.
Människorna sveper du bort, *
de är som morgonsömnen.
De förgås som gräset. †
Fast det frodas om morgonen är det förgängligt: *
mot kvällen vissnar det och torkar bort.
Lär oss hur få våra dagar är, *
då vinner vårt hjärta vishet.
Ps. 90:1–6, 12
eller
Herren säger:
”Han håller fast vid mig, och jag räddar honom, *
jag skyddar honom, ty han känner mitt namn.
Han åkallar mig, och jag svarar honom, †
jag är med honom i nöden, *
jag befriar honom och ger honom ära.
Jag skall mätta honom med ett långt liv *
och låta honom erfara min hjälp. ”
Ps. 91:14–16
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eller
Lova Herren, min själ, *
hela mitt jag vill prisa hans heliga namn!
Lova Herren, min själ, *
minns allt det goda han gör.
Barmhärtig och nådig är Herren, *
sen till vrede och rik på kärlek.
Ty så hög som himlen välver sig över jorden, *
så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.
Så långt som öster är från väster, *
så långt från oss förvisar han vår synd.
Som en far visar ömhet mot barnen, *
så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom.
Människans dagar är som gräset: *
hon spirar som blomman på marken,
så sveper vinden fram, och den är borta, *
platsen där den stod är tom.
Men evigt varar Herrens nåd *
mot dem som fruktar honom.
Ps. 103:1–2, 8, 11–13, 15–17
eller
Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
Herre, hör mitt rop, *
lyssna när jag bönfaller dig!
Om du lade synder på minnet, *
Herre, vem kunde då bestå?
Men hos dig finns förlåtelse, *
och därför fruktar man dig.
Jag väntar på Herren,
jag längtar, *
jag hoppas få höra hans ord.
Hoppas på Herren, Israel, †
ty hos Herren finns nåd *
och makten att befria.
Ps. 130:1–5, 7
eller
Herre, du rannsakar mig och känner mig. †
Om jag står eller sitter vet du det, *
fast du är långt borta vet du vad jag tänker.
Om jag går eller ligger ser du det, *
du är förtrogen med allt jag gör.
Du skapade mina inälvor, *
du vävde mig i moderlivet.
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Jag tackar dig för dina mäktiga under, *
förunderligt är allt du gör.
Du kände mig alltigenom, *
min kropp var inte förborgad för dig,
när jag formades i det fördolda, *
när jag flätades samman i jordens djup.
Du såg mig innan jag föddes, *
i din bok var de redan skrivna,
de dagar som hade formats *
innan någon av dem hade grytt.
Dina tankar, o Gud, är för höga för mig, *
väldig är deras mångfald.
Vill jag räkna dem är de flera än sandkornen, *
når jag till slutet är jag ännu hos dig.
Ps. 139:1–3, 13–18

[Gloria Patri]
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas.

6. Bön
Uppmaningen till bön kan följas av en kort tyst bön.

L

Låt oss be.

1.
Allsmäktige Gud, käre himmelske Fader.
Genom din Sons lidande
och segerrika uppståndelse
har du öppnat vägen till det eviga livet.
Hjälp oss att frimodigt söka tröst hos honom.
Vi prisar dig redan nu
och skall en gång få prisa dig i din härlighet.
Hör oss för vår Herres Jesu Kristi skull,
han som med dig och den heliga Anden
lever och regerar i evighet.
2.
Gud, vår Far.
Ge oss mod att sörja
när det är tid att sörja och gråta.
Hjälp oss, så att vi i vår sorg
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inte bara ser dödens mörker
utan också anar det eviga livets härlighet.
Lär oss att söka oss till din Son, Jesus Kristus,
som har övervunnit dödens makt.
Trösta oss och hjälp oss
att med ny tillförsikt
möta det liv som ligger framför oss.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
3.
Kristus, vår Frälsare.
Du känner vår ängslan när döden kommer oss nära.
Du vet hur svårt det är att skiljas från en älskad människa
som har betytt mycket för oss.
Du älskade oss och gick i döden för vår skull.
Vi anförtror NN i din vård.
Trösta oss i vår sorg.
Hör oss, du uppståndne Herre.
4.
Barmhärtige Gud, du är livets källa.
I dig är det som vi lever och rör oss och är till.
Bevara oss i din kärlek i liv och död
och låt oss av nåd få gå in i ditt rike.
I Jesu namn.
F

Amen.

II Ordet
7. Bibelläsning och tal
Alternativ A

Bibeltexter
Någon eller några av följande bibeltexter läses. Man kan också välja texter enligt
kyrkoåret eller andra bibeltexter.
Textläsaren anmäler bibelstället.
Mellan texterna kan svar infogas (psaltarpsalm, psalm, sång, instrumentalmusik
eller stilla meditation).
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Rom. 8:18–21
Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet
som skall uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds
söner skall uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av
egen vilja utan på grund av honom som vållade det, men med hopp om att
också skapelsen skall befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den
frihet som Guds barn får när de förhärligas.
Rom. 8:24–27
I hoppet är vi räddade – ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp,
vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då
väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när Anden stöder oss i vår svaghet.
Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med
rop utan ord, och han som utforskar våra hjärtan vet vad Anden menar,
eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill.
Rom. 8:31–35, 37–39
Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen
son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla, varför skall han inte skänka
oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner, vem
kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts
och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan då skilja oss från
Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd?
Över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek.
Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter,
varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller
krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds
kärlek i Kristus Jesus, vår herre.
1 Kor. 15:53–57
Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då blir det så som skriftordet säger: Döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden, och
synden har sin kraft i lagen. Gud vare tack som ger oss segern genom vår
herre Jesus Kristus.
2 Kor. 5:1–5
Vi vet att då det tält som är vår jordiska boning rivs ner har Gud en byggnad
åt oss i himlen, en evig boning som inte är gjord av människohand. Medan
vi är här ropar vi av längtan efter att få ikläda oss vår himmelska boning. Ty
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har vi väl klätt oss i den skall vi inte stå där nakna. Vi som ännu bor i tältet
ropar i vårt betryck; vi vill ju inte bli avklädda, vi vill bli påklädda, så att det
som är dödligt uppslukas av livet. Gud har själv skapat oss just för detta, och
som en borgen har han gett oss Anden.
1 Thess. 4:13–18
Bröder, vi vill att ni skall veta hur det går med dem som avlider, så att ni inte
behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp.
Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då skall Gud också genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. Med stöd av vad
Herren lärt oss säger vi er detta: vi som är kvar här i livet då Herren kommer
skall inte gå före de avlidna. Ty när Herren själv stiger ner från himlen och
hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då skall de
som är döda i Kristus uppstå först, och därefter skall vi som är kvar i livet föras
bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och
sedan skall vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord.
1 Petr. 1:3–7
Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. I sin stora barmhärtighet har
han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från
de döda, till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar
på er i himlen. Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning
som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden.
Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag, för att det som är äkta i er tro – och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet, som dock måste prövas i eld – skall ge pris,
härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras.
Upp. 7:9–10, 13–17
Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och
stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet klädda i
vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst:
”Frälsningen finns hos vår Gud, som sitter på tronen, och hos Lammet.”
Och en av de äldste sade till mig: ”Dessa som är klädda i vita kläder,
vilka är de och varifrån kommer de?” Jag svarade: ”Du vet det, herre.” Han
sade till mig: ”Det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina
kläder rena och gjort dem vita i Lammets blod. Därför står de inför Guds
tron, och de tjänar honom dag och natt i hans tempel, och han som sitter på
tronen skall slå upp sitt tält över dem. De skall inte längre hungra och inte
längre törsta, varken solen eller någon annan hetta skall träffa dem. Ty Lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem fram till
livets vattenkällor, och Gud skall torka alla tårar från deras ögon.”
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Luk. 1:78–79
Han skall komma ner till oss från höjden,
en soluppgång för dem som är i mörkret
och i dödens skugga,
och styra våra fötter in på fredens väg.
Luk. 2:29–31
Herre, nu låter du din tjänare gå hem,
i frid som du har lovat.
Ty mina ögon har skådat frälsningen
som du har berett åt alla folk.
Joh. 5:24–29
Jesus säger:
”Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom
som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har
övergått från döden till livet. Sannerligen, jag säger er: den stund kommer, ja,
den är redan här, då de döda skall höra Guds sons röst och de som hör den
skall få liv. Ty liksom Fadern äger liv, så har han också låtit Sonen äga liv, och
han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människosonen.
Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina
gravar skall höra hans röst och gå ut ur dem; de som har gjort det goda skall
uppstå till livet, och de som har gjort det onda skall uppstå till domen.”
Joh. 6:37–40
Jesus säger:
”Alla som Fadern ger mig skall komma till mig, och den som kommer
till mig skall jag inte visa bort. Ty jag har inte kommit ner från himlen för att
göra vad jag själv vill utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Och detta
är hans vilja som har sänt mig: att jag inte skall låta någon gå förlorad av dem
som han har gett mig utan låta dem uppstå på den sista dagen. Ty detta är
min faders vilja: att alla som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv.
Och jag skall låta dem uppstå på den sista dagen.”

Joh. 11:21–26
Marta sade till Jesus: ”Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött.
Men jag vet ändå att Gud skall ge dig vad du än ber honom om.” Jesus sade:
”Din bror kommer att uppstå.” Marta svarade: ”Jag vet att han skall uppstå
vid uppståndelsen på den sista dagen.” Då sade Jesus till henne: ”Jag är upp
ståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den
som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö.”
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Joh. 14:1–6
Jesus säger:
”Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders hus finns
många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er?
Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka
och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är. Och vägen dit jag
går, den känner ni.” Tomas sade: ”Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då
känna vägen?” Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”
Vid ett barns jordfästning:

Mark. 10:13–16
Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna
visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad 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 kommer aldrig dit
in.” Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.

Tal
Prästen håller ett fritt fomulerat tal eller använder något av nedanstående alternativ. I talet kan t.ex. följande ämnen beröras:
– mötet med sorgen
– anknytning till den avlidnas livsväg
– livets förgänglighet
– förberedelse för döden
– det kristna hoppet
– uppståndelsen och det eviga livet
– Kristi seger över döden
– dopets nåd

Kära anhöriga. Vi är nu samlade för att ta farväl av NN som har lämnat vår
gemenskap. Han/hon finns inte längre ibland oss, och vi skall följa honom/
henne till den sista viloplatsen. I dag tänker vi på NN och hela hans/hennes
liv. När vi minns allt det goda som vi fick genom honom/henne fylls våra
hjärtan av tacksamhet.
Vi står här inför Guds ansikte. Han talar till oss i sitt ord, och vi får
vända oss till honom i bön. Vi innesluter vår avlidna vän, oss själva och allt
vad vi har i Guds goda vård. Vi ber om hans hjälp i sorgen och söker tröst hos
Herren Jesus Kristus, den Uppståndne, han som har övervunnit döden.
Steget mellan liv och död är försvinnande kort. Dödens skugga följer
allt skapat från livets första stund. Var och en av oss måste en gång lämna
detta liv. Döden är så slutgiltig och definitiv, och därför upplevs den alltid
som både främmande och skrämmande. Den skiljer människa från människa.
Han/hon som nyss var mitt ibland oss finns inte längre här. Vi får inte längre
höra hans/hennes röst eller möta hans/hennes blick.
JORDFÄSTNING

157

Men kärleken upphör aldrig, och därför är vi samlade här i dag. Även
om döden har brutit alla jordiska band kan vi inte upphöra att visa dem som
har lämnat oss vår kärlek och tacksamhet. Också sorgen är en bro som förenar oss med dem som har gått bort.
När vi ställs inför döden inser vi att vi alltid bör vara redo för uppbrott.
Genom sitt ord kallar oss Gud att alltid ha vår trygghet och vårt hopp endast
hos Jesus Kristus. Han försonade våra synder och övervann på det sättet dödens mest bittra udd. Han banade väg till den frihet som varken synden,
döden eller någon annan makt kan ta ifrån oss. Han säger: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som
lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö.”
eller
Kära vänner. Vi har samlats för att ta farväl av en människa som stod oss nära.
Vi känner smärtsamt att förgängligheten är en del av vårt liv. Vi är en skugga
som snart är borta. Döden är så oåterkallelig, och dess makt är större än vår.
Men Guds kärleks makt sträcker sig ännu längre än döden. Han är hos oss i
vår sorg, han är nära i den stund som nu är inne, och han ger styrka för de
dagar som ligger framför. Vi möter hans hjälp också genom de människor som
vi får dela vår sorg och saknad med.
I bibeln förliknas vårt liv vid en dröm, vid en strömmande älv och vid
gräsets och blommornas bräckliga skönhet. Sådana bilder påminner oss om
att tiden är något som ges oss, men att den också tas ifrån oss. Gud har gett
oss en begränsad tid till vårt förfogande och vår tid står i hans händer. Därför
är det viktigt att vi använder vår korta tid rätt, så att våra dagar också rymmer
tid för vår nästa och tid för Gud. I dag tackar vi Gud för allt det goda som NN
gav oss under den tid han/hon fick leva.
Jesus Kristus delade vår lott med all den smärta och glädje som hör till
människolivet. Hans liv från krubban till graven flätas samman med våra liv
från vårt dop till vår grav. Men med honom slutar inte vandringen där. I sin
död gjorde han döden maktlös. När Gud uppväckte sin Son från de döda
besegrade han både syndens och dödens makt. Inför gravens mörka port kan
Jesus därför försäkra: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig
skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig
någonsin dö.” När vi tror på Jesus kan vi vara trygga i både liv och död.
Mörkret och natten måste vika för det eviga livets ljus. Vad som än händer
får vi hålla fast vid bibelns löfte att ingenting skall kunna skilja oss från Guds
kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.
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Alternativ B

Bibelmeditation
För bibelmeditationen väljs en eller flera texter ur följande avdelningar. Talet och
läsningen av bibeltexter alternerar. I meditationen kan infogas psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla meditation.
Församlingen sitter under textläsningen.

Förgängligheten
L

Låt oss lyssna till Herrens ord om livets förgänglighet.
Job 14:1–2, 5
Människan, av kvinna född,
lever en kort tid och mättas av oro.
Hon växer som blomman och vissnar,
en skugga som snart är borta.
Människans dagar är fastställda
och hennes tid är utmätt av dig,
du har satt den gräns hon inte överskrider.
Pred. 3:1–8
Allt har sin tid,
det finns en tid för allt som sker under himlen:
en tid för födelse, en tid för död,
en tid att plantera, en tid att rycka upp,
en tid att dräpa, en tid att läka,
en tid att riva ner, en tid att bygga upp,
en tid att gråta, en tid att le,
en tid att sörja, en tid att dansa,
en tid att kasta stenar, en tid att samla stenar,
en tid att ta i famn, en tid att avstå från famntag,
en tid att skaffa, en tid att mista,
en tid att spara, en tid att kasta,
en tid att riva sönder, en tid att sy ihop,
en tid att tiga, en tid att tala,
en tid att älska, en tid att hata,
en tid för krig, en tid för fred.
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Pred. 12:7
Stoftet återvänder till jorden, sitt ursprung,
och livsanden återvänder till Gud, som gav den.
Jes. 38:12
Min boning flyttas,
bärs bort som en herdes tält.
Du rullar ihop mitt liv som en väv
och skär ner mig från varpen.
Jes. 40:6–8
En röst sade: Förkunna!
Jag frågade: ”Vad skall jag förkunna?”
Människan är som gräset,
förgänglig som blomman på ängen.
Gräset torkar, blomman vissnar,
när Herrens vind går fram.
Ja, folket är gräs.
Gräset torkar, blomman vissnar,
men vår Guds ord består i evighet.
Hebr. 13:14
Här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som skall
komma.

Förberedelse för döden
L

Låt oss höra Guds ord om en rätt förberedelse för döden.
Ps. 90:12
Lär oss hur få våra dagar är,
då vinner vårt hjärta vishet.
Ps. 139:23–24
Rannsaka mig, Gud, och känn mina tankar,
pröva mig och känn min oro,
se om min väg för bort från dig,
och led mig på den eviga vägen.
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Mark. 13:35–37
Jesus säger:
”Håll er alltså vakna, ni vet inte när husets herre kommer, om det blir
på kvällen eller vid midnatt eller i gryningen eller på morgonen. Se upp, så
att han inte plötsligt kommer och finner er sovande. Jag säger till er, och jag
säger till alla: Håll er vakna!”
Upp. 2:10
Kristus säger:
”Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets segerkrans.”
Upp. 3:11
Kristus säger:
”Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar ifrån dig segerkransen.”

Det kristna hoppet
L

Låt oss lyssna till Guds ord om det kristna hoppet.
Ps. 62:2–3, 6–8
Bara hos Gud finner jag ro,
från honom kommer min räddning.
Han är klippan som räddar mig,
min borg där jag står trygg.
Bara hos Gud finner jag ro,
från honom kommer mitt hopp.
Han är klippan som räddar mig,
min borg där jag står trygg.
Från Gud kommer min hjälp och min ära,
Gud är min tillflykt, min starka klippa.
Ps. 68:21
Vår Gud är en räddande gud,
Herren, vår härskare, för oss bort från döden.

JORDFÄSTNING

161

Ps. 73:23–26
Men nu är jag alltid hos dig,
du håller mig vid handen.
Du leder mig efter din vilja,
du för mig på härlighetens väg.
Äger jag dig i himlen
önskar jag ingenting på jorden.
Min kropp och mitt mod må svika,
men jag har Gud, han är min klippa för evigt.
Matt. 6:20–21
Jesus säger:
”Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga
tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta
att vara.”
Joh. 6:68–69
Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och vi
förstår att du är Guds helige.
Rom. 6:23
Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår herre.
Hebr. 10:19–20
Så kan vi då tack vare Jesu blod frimodigt gå in i helgedomen på den nya och
levande väg genom förhänget – hans kropp – som han har invigt åt oss.
Hebr. 10:35–36
Ge inte upp er frimodighet, den skall rikligen belönas. Uthållighet är vad ni
behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat.
1 Joh. 4:9–10
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.
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Det eviga livet
L

Låt oss höra Guds ord om det eviga livet.
Ps. 16:5–11
Herren är min andel, min bägare.
Du bestämmer mitt öde.
En ljuvlig lott har tillfallit mig,
ja, min arvedel finner jag skön.
Jag vill prisa Herren, han ger mig råd,
mitt inre förmanar mig om natten.
Jag har alltid Herren inför mig,
när han står vid min sida vacklar jag inte.
Därför gläds mitt hjärta och jublar,
min kropp är i trygghet,
ty du lämnar mig inte åt dödsriket,
du låter inte din trogne se graven.
Du visar mig vägen till liv,
hos dig finns glädjens fullhet,
ständig ljuvlighet i din högra hand.
Jes. 65:17–18
Nu skapar jag en ny himmel och en ny jord.
Det som varit skall man inte mer minnas,
inte längre tänka på.
Nej, gläd er och jubla för evigt
över det som jag skapar.
Joh. 3:16–17

Jesus säger:
”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som
tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son
till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom
honom.”
Joh. 6:44–47
Jesus säger:
”Ingen kan komma till mig utan att Fadern som har sänt mig drar honom, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen. Det står skrivet hos
profeterna: Alla skall bli Guds lärjungar. Var och en som har lyssnat till Fadern
och lärt av honom kommer till mig. Men ingen har sett Fadern, utom den
som har kommit från Gud; han har sett Fadern. Sannerligen, jag säger er: den
som tror har evigt liv.”
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Rom. 14:7–9
Ingen av oss lever för sin egen skull, och ingen dör för sin egen skull. Om vi
lever, lever vi för Herren, och om vi dör, dör vi för Herren. Vare sig vi lever
eller dör tillhör vi alltså Herren. Ty Kristus dog och fick liv igen för att härska
över både döda och levande.
2 Kor. 4:16–18
Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner förnyas min
inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt
mot den överväldigande, eviga härlighet de bereder åt mig, som inte riktar
blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt,
men det osynliga är evigt.
2 Tim. 4:7–8
Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat
tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans, som Herren, den rättvise
domaren, skall ge mig den dagen, och inte bara mig utan alla som längtar
efter hans ankomst.
Hebr. 4:9–11
Så har Guds folk alltjämt en sabbat att vänta. Ty att gå in i Guds vila är att
vila ut från sitt verk, så som Gud vilade från sitt. Låt oss därför göra allt vi kan
för att komma in i den vilan.
Upp. 14:13
Jag hörde en röst från himlen som sade: ”Skriv: saliga de döda som härefter
dör i Herren. Ja, säger Anden, de skall få vila efter sina mödor, ty deras gärningar följer med dem.”

III Jordfästningen
*8. Trosbekännelsen
Trosbekännelsen läses gemensamt.

F
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Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare.
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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.

*9. Jordfästningsord
Jordfästningsorden kan alternativt uttalas vid graven (moment 16).

L

I tro på den uppståndne Jesus Kristus reser vi oss för att välsigna NN

(hela namnet) till gravens ro.

eller
L

I tro på Gud, den treenige, välsignar vi NN (hela namnet) till gravens ro
i väntan på uppståndelsens dag.

Prästen låter tre skovlar mull falla på kistan (kan formas som ett kors) och säger:

NN (förnamnen).
Av jord är du tagen,
och jord skall du åter bli.
Jesus Kristus, vår Frälsare, skall uppväcka dig på den yttersta dagen.
eller
NN (förnamnen).
Av jord har du kommit.
Till jord skall du återvända.
Jesus Kristus, vår Frälsare, skall uppväcka dig på den yttersta dagen.
eller
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NN (förnamnen).
Herren gav och Herren tog.
Lovat vare Herrens namn.
Jesus Kristus, vår Frälsare, skall uppväcka dig på den yttersta dagen.
eller
NN (förnamnen).
Det som blir sått förgängligt,
uppstår oförgängligt.
Jesus Kristus är uppståndelsen och livet.
Vid jordfästning av ett dödfött eller ett litet barn:

[NN (förnamnen).]
Gud, vår Far, har skapat dig.
Han sluter dig i sin famn.
Jesus Kristus, vår Frälsare, skall uppväcka dig på den yttersta dagen.

10. Psalm
Psalmen kan ersättas av en begravningssång, s. 406, nr 742,
743, 744, 745, 746, eller av annan lämplig musik.

11.Bön
Bönen kan även formuleras tillsammans med de anhöriga. Man kan också välja
böner ur begravningsmässan (5 B, moment 16).

L/S

Låt oss be.

1.
Helige Gud. Du lät din ende Son lida döden på korset för vår skull. När han
lades i graven helgade du också vår grav till ett vilorum. Genom hans uppståndelse övervann du döden och öppnade vägen till det eviga livet. I dina
händer lämnar vi vår bortgångna kära NN.
Herre, vår livsvandring är ännu inte avslutad och vi behöver kraft för varje
ny dag. Därför ber vi: Hjälp oss att finna en levande gemenskap med Kristus.
Befria oss från vår fruktan och vår skuld. Stöd och trösta oss i sorgen. Ge oss
mod att leva och att frimodigt möta framtiden. Hjälp oss att inte så försjunka
i vardagens bekymmer att vi glömmer vårt eviga mål. Gud, fyll våra hjärtan
med din frid och glädje. Hör oss för vår Herres Jesu Kristi skull.
2.
Allsmäktige Gud, du som är dödens besegrare. Din älskade Son Jesus Kristus
blev korsfäst för vår skull, och du uppväckte honom från de döda för att vi
skall få evigt liv. Vi ber dig: Vänd ditt ansikte till oss. Lär oss att minnas att vi
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här på jorden inte har någon stad som består. Var nära i sorgen och trösta oss
i saknaden. Stöd oss och ge oss ett hopp som bär genom livet. Hjälp oss att
lita på din nåd och lär oss att leva efter din vilja. Bevara oss i tron, så att vi en
gång tillsammans med alla heliga får uppstå till det eviga livet. Genom din
Son Jesus Kristus, vår Herre.
3.
Gud vår Fader. Skänk NN den eviga friden för din älskade Sons Jesu Kristi
skull. Låt ditt eviga ljus lysa för honom/henne. Var honom/henne nådig och
ge honom/henne det eviga livet. Trofaste Gud och Herre, din Son Jesus Kristus utgöt sitt dyrbara blod för honom/henne. Led honom/henne in i din härlighet, där han/hon tillsammans med alla heliga får prisa ditt namn. Förbarma
dig också över oss. Led oss på livets väg så att vår vandring slutar väl och vi
får del i de rättfärdigas uppståndelse. Hör vår bön för din Sons Jesu Kristi
skull.
4.
Barmhärtige Gud. Du har befriat din tjänare NN från livets sorger och strider. Vi tackar dig för att din godhet och nåd har följt honom/henne varje dag
i hans/hennes liv. Hjälp oss alla att rätt använda den tid som du har gett oss,
så att vi är redo att bryta upp när du än kallar. Var du vår tröst i sorgen och vår
tillflykt i lidandet. Låt den dag snart gry då hela skapelsen befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och når den frihet som Guds barn får när de förhärligas.
Hör vår bön för vår Herres Jesu Kristi skull.
5.
Gud, du har utstakat gränserna för vårt liv. Endast du känner våra dagars
antal. Vi tackar dig för NN:s liv, som du nu har fört till fullbordan. Herre, du
ser att våra hjärtan är fyllda av saknad. Men du är nära oss, och du är nära
honom/henne som har kallats från detta liv. Trösta oss i våra sorger. Hjälp oss
att lita på att du ger hjälp och kraft för varje ny dag.
Helige Gud. Din kärlek är starkare än döden. Tack för budskapet om försoningen i Kristus. Hjälp oss att lita på din förlåtelse. Ge oss den frid som är
mera värd än allt vad vi kan tänka. Fäst våra hjärtan vid ditt ord. Led oss på
vägen till det eviga livet. Hör vår bön för vår Herres Jesu Kristi skull.
6.
Vid jordfästning av en som har lidit mycket:

Gud, vår himmelske Far. Du har följt NN under hans/hennes liv och du känner allt det lidande som han/hon har fått utstå. Skänk honom/henne den
eviga friden och vilan hos dig. Du torkar tårarna från hans/hennes ögon. Du
känner också de frågor som här förblev obesvarade. Hjälp oss att överlämna
oss i din vård och lär oss att bära varandras bördor. Led oss på den väg som för
till dig i den himmelska härligheten. Hör vår bön för vår Herres Jesu Kristi
skull.
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7.
Vid ett plötsligt dödsfall:

Allsmäktige Gud. Förstummade står vi inför dig och förstår inte det som har
skett. Du känner vår förtvivlan och vet vad vi behöver. Ge oss kraft att
bearbeta det som har skett. Vi tackar dig för allt gott som du gav oss genom
NN. Vi lämnar honom/henne i dina händer och ber: Var nära oss i vår sorg.
Låt Kristi lidande, död och uppståndelse vara vårt stöd, vårt hopp och vår
tröst. Låt oss få mötas hos dig i himlen. Hör oss för din älskade Sons Jesu
Kristi skull.
8.
Vid jordfästning av en som blivit offer för våld:

Barmhärtige Gud. Du ser vår sorg och förtvivlan. Var med oss och lindra vår
smärta. Trösta oss med din närvaro. Ge oss kraft att leva och att uthärda
sorgen. Hjälp oss att med din kärleks kraft övervinna bitterheten och hjälp
oss att förlåta. Tack för att du hör oss och förstår vår nöd. Vi vill överlämna
all smärta, all bitterhet och allt vårt lidande i dina händer. Skänk NN den
eviga friden. Fyll också våra hjärtan med din frid och låt oss få se mening i
våra liv. Hör oss för din älskade Sons Jesu Kristi skull.
9.
Vid jordfästning av en som har begått självmord:

Barmhärtige Gud. Ur djupet av vår förtvivlan lyfter vi vår blick till dig och
ber: Var nära oss i vår smärta. Endast du känner NN:s liv och död. Vi överlämnar honom/henne i dina händer. Du vet hur tungt livet kan vara. Du
känner vårt innersta och våra tankar. Bär oss i sorgen, och ge oss din frid som
övergår allt förstånd. Vi sätter vår tillit till dig genom Jesus Kristus, vår
Frälsare.
10.
Vid jordfästning av ett dödfött barn:

Barmhärtige Gud. Vi förstår inte varför detta lilla barn inte fick födas levande
och bli en av oss. Men vi tror att han/hon finns i trygghet hos dig och dina
änglar. I förtröstan på Jesu frälsning lägger vi honom/henne i din famn. Var
nära NN och NN (föräldrarnas namn) och var och en som nu bär sorg. Trösta
oss när de obesvarade frågorna ökar vår smärta. Ge oss kraft att orka vidare.
Hör vår bön för din Sons Jesu Kristi skull.
11.
Vid ett litet barns jordfästning:

Barmhärtige Gud. Vi står inför dig vid NN:s lilla kista. Du vet hur svårt vi har
det. Vi är förlamade av sorg, besvikelse och saknad. Var nära oss, så att vi inte
helt går under. Vår enda tröst är löftet att du helar våra sår. Vi tackar dig för
den tid vi fick leva tillsammans med NN. Tack för att du har burit oss också i
smärtan och sorgen. Nu kan vi bara överlämna vårt kära barn i din vård. Tag
honom/henne i din famn och för honom/henne till det himmelska hemmet.
Låt oss alla en gång få mötas där för din älskade Sons Jesu Kristi skull.
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12.
Vid ett barns jordfästning:

Käre himmelske Far. Vid NN:s kista fyller en gränslös sorg våra hjärtan. Du
gav honom/henne åt oss, och vi förstår inte varför han/hon så tidigt måste
lämna oss. Nu har vi ingen annan att fly till än dig. Tack för den tid som vi
fick ha honom/henne hos oss. Låt honom/henne bo i trygghet hos dig och
dina heliga änglar. Ge din trygghet och frid också åt NN och NN (föräldrarnas namn) och åt alla andra som nu bär på sorg. Hjälp var och en att uthärda
och att orka vidare. Led oss alla fram till det himmelska hemmet, där vi får
möta Jesus Kristus, vår Frälsare.
13.
Vid en ung människas jordfästning:

Gud, vi förstår inte varför NN:s liv blev så kort. Livets bräcklighet och förgänglighet har fått oss att stanna upp. Mitt i sorgen vänder vi oss till dig och
ber: Var oss nära i vår saknad. Hjälp oss att inse att också en ung människas
liv är ett helt liv och att du har gett det en mening. Vi tackar dig för allt det
goda som vi fick genom honom/henne. Vi prisar dig för det heliga dopets
gåva, och vi tackar dig för din nåd som ger oss trygghet och bär oss över
dödens gräns. I denna förvissning lämnar vi honom/henne i dina händer.
Vårt hopp står till Jesus Kristus, som är uppståndelsen och livet.
14.
Vid en gammal människas jordfästning:

Barmhärtige Gud. Du gav NN ett långt liv och nu har du låtit honom/henne
komma till vandringens mål. Ge honom/henne den eviga vilan. Vi tackar
dig för allt det goda som vi fick genom honom/henne. Lär oss att bygga vårt
liv på dina löften och att alltid söka det som håller i både liv och död. Hjälp
oss att lita på din nåd och att leva enligt din vilja. Bevara oss i tron, så att vi
en gång får möta dig och våra kära i det himmelska hemmet.
15.
Vid en gammal människas jordfästning:

Barmhärtige Gud, käre himmelske Fader. Du gav NN ett långt liv, och nu har
du bärgat in den mogna skörden. Låt honom/henne få komma till den eviga
vilan hos dig. Vi tackar dig för allt vad du gav honom/henne. Tack för att vi
med honom/henne fick uppleva en gemenskap som sträckte sig över flera
generationer. Hjälp oss att bevara allt som var gott och värdefullt i hans/
hennes liv. Hjälp oss att i tro och hopp vandra på den väg som leder till det
eviga livet. Tack för att alla folk och släkten en gång får mötas hemma i ditt
eviga rike.
F

Amen.
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12.Herrens bön
Herrens bön läses gemensamt.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 392.

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

IV Avslutning
13.Välsignelse
Alternativ text till välsignelsen s. 393.

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 c Sonens och den heliga Andens namn.

F

Amen.

14.Avslutande musik
Psalm och/eller annan lämplig musik. Under musiken kan begravningsföljet sätta
sig i rörelse.
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15.Bön vid graven
Bönen kan också bes efter att kistan sänkts i graven.

L

Låt oss be.

1.
Allsmäktige Gud, käre himmelske Fader. Du lät din ende
Son lida döden på korset för vår skull. När han lades i graven helgade du också vår grav till ett vilorum. Vi ber dig:
Kom till oss med din heliga Ande, så att Kristus lever i oss
och vi i honom. Låt oss efter all kamp och möda få komma
till friden och vilan hos dig. Förbarma dig över oss och låt
oss på den sista dagen få uppstå till ett evigt liv. Hör oss för
din Sons Jesu Kristi skull.
2.
Käre himmelske Fader. Vi överlämnar NN i dina händer.
Vi sänker hans/hennes kropp till gravens vila i väntan på
uppståndelsens och den nya skapelsens morgon. När vår
Frälsare dog och lades i graven helgade han också vår grav
till ett vilorum. Du uppväckte honom från de döda, du
övervann döden och öppnade vägen till det eviga livet.
Jesus Kristus, vår Frälsare. Vi lyfter vår blick till dig. Förbarma dig över oss och ge oss ett levande hopp. För oss till
uppståndelse och evigt liv.
3.
Himmelske Fader. Du lät din Son vila i graven. Låt dina
barn vila i trygghet också i döden medan de väntar på uppståndelsens nya liv. Tack för löftet att du ger oss evigt liv,
att vi aldrig någonsin skall gå under och att ingen skall
rycka oss ur din hand. Tag ifrån oss vår fruktan och hjälp
oss att förtrösta på att du leder oss genom död och grav till
ditt himmelska rike. Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.
F

Amen.

16. Gravläggning
Kistan sänks ned i graven. Samtidigt kan man sjunga en psalm,
t.ex. 238:5–8 eller 255:3.
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Jordfästningsord
Prästen uttalar jordfästningsorden om de inte har uttalats vid
moment 9.
När blomsterhyllningarna har lagts på graven kan man sjunga
en psalm, t.ex. 378 eller 31.
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B. Begravningsmässa
Under begravningsmässan kan kyrkans påskljus vara tänt.
Jordfästningsorden (moment 14) kan uttalas vid graven.
Då den avlidna förs till graven kan ett processionskors bäras före begravningsföljet. Under
processionen kan man sjunga en psalm. Vid begravningen iakttas lokala seder.

I Inledning
1. Ingångspsalm
Psalmen kan ersättas av psaltarpsalm, körsång eller instrumentalmusik. Psalmen kan också föregås av ett orgelpreludium eller av annan lämplig musik.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Se Gudstjänstboken s. 17, 51, 81 eller 101 enligt den serie som används.

3. Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt. De bör leda över i syndabekännelsen.

L

Kära kristna församling. Vi har samlats för att följa NN på hans/hennes
sista färd. I denna stund griper vi tag om det kristna hoppet. Redan i
det heliga dopet inneslöts han/hon i Kristi död och uppståndelse. I
förlitan på Kristi seger överlämnar vi honom/henne nu i Guds händer.
I vår saknad tar vi till oss det löfte som Gud har gett oss i sitt ord. Där
står det skrivet: ”Kristus har dött för oss för att vi skall leva tillsammans
med honom.” (1 Thess. 5:10)
Kristi försoning är vår enda trygghet när livet känns splittrat och vårt
hjärta anklagar oss. I förtröstan på Guds nåd bekänner vi nu våra synder och försummelser och ber Gud om förlåtelse.

eller
L

Kära vänner. Vi har samlats för att välsigna NN till gravens ro. Vi överlämnar honom/henne i Guds händer. Kristus är dödens besegrare och
han säger till oss: ”Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet,
och jag har nycklarna till döden och dödsriket.” (Upp. 1:18)
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Kristus och hans försoning är vår enda trygghet när livet känns splittrat och vårt hjärta anklagar oss. I förtröstan på Guds nåd bekänner vi
nu våra synder och försummelser och ber Gud om förlåtelse.
eller
L

Kära vänner, kära kristna församling. Vi har samlats inför Guds ansikte
och i tro på hans löften för att följa NN till gravens vila. Genom sitt ord
talar Gud till oss om livets förgänglighet och om det kristna hoppet.
Kristi död och uppståndelse är vår tröst. Hoppet om det eviga livet
lyser upp vårt mörker. I förtröstan på Kristus lämnar vi nu vår bortgångna kära i Guds händer och bekänner våra synder så sägande.

4. Beredelse
Syndabekännelse
Syndabekännelsen kan läsas gemensamt. Under läsningen kan man knäböja.
Syndabekännelsen kan indelas i sekvenser genom lästa eller sjungna församlingsacklamationer eller genom tystnad. Den kan följas av en tyst bön, som liturgen
kan uppmana till med orden: Hör också våra tysta böner om förlåtelse.
Alternativa syndabekännelser, se Gudstjänstboken s. 287.

1.
Gud, vår Far.
I dopet blev vi dina barn.
Du förde oss från mörker till ljus
och tog oss in i ditt rike.
Men vi har inte levat så som dina barn borde.
Vi har inte lyssnat till din röst och inte följt din vilja.
Gud, förbarma dig över oss för din Sons Jesu Kristi skull.
Rena oss och förlåt oss våra synder,
och hjälp oss att ta emot
Hjälparen, den heliga Anden.
2.
Vi bekänner inför dig, helige Gud,
att vi ofta och på många sätt har syndat
med tankar, ord och gärningar.
Tänk på oss i barmhärtighet,
och förlåt oss för Jesu Kristi skull
vad vi har brutit.
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Avlösning
Alternativa avlösningar, se Gudstjänstboken s. 293.

L

Herren är nära de förtvivlade,
han hjälper de modlösa.
Som Jesu Kristi tjänare försäkrar jag dig
att Gud i sin nåd förlåter dig alla dina synder.

eller
L

Må Gud, den allsmäktige och nådige, förlåta oss alla synder och föra
oss till det eviga livet.

F

Amen.

5. Psaltarpsalm
Också en psaltarpsalm ur formuläret för jordfästning (5 A,
moment 5) eller en psaltarpsalm enligt kyrkoåret kan användas. Omkväden till psaltarpsalmerna s. 404, nr 728, 729.
För övrigt, se Gudstjänstbokens anvisningar.

Antifon
Herre, ge honom/henne den eviga vilan
och låt ditt eviga ljus lysa för honom/henne.
eller
Jag vet att min befriare lever.
Job 19:25
eller
Jag väntar på Herren,
jag längtar,
jag hoppas få höra hans ord.
Ps. 130:5

Psalm
Som hjorten längtar till bäckens vatten, *
så längtar jag till dig, o Gud.
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Jag törstar efter Gud, *
efter den levande Guden.
När får jag komma, *
när får jag träda fram inför Gud?
Varför är du tyngd av sorg, min själ,
och full av oro? *
Sätt ditt hopp till Gud!
Jag skall åter få tacka honom, *
min räddare och min Gud.
Ps. 42:2–3, 6

[Gloria Patri]
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas.

6. Kyrie (Herre, förbarma dig)
Alternativ A och B
Se Gudstjänstboken s. 19, 53, 83 eller 103.

*7. Gloria och Laudamus
(Lovsång till den heliga Treenigheten)
Gloria och Laudamus utelämnas under adventstiden (från och
med måndagen efter första söndagen i advent) och under fastetiden (från och med askonsdagen).
I stället för Laudamus (eller psalm 144) kan i mässa 1 och 4 en
av följande treenighetspsalmer sjungas: 71:6, 122:5, 285:10,
294:4, 515:5, 568:9 eller 570:6.
Texter och melodier till Laudamus, se Gudstjänstboken s. 28,
56, 86 eller 106.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 27, 56, 85 eller 105.

8. Dagens bön
Man kan också välja en bön ur formuläret för jordfästning (5 A, moment 6) eller
enligt kyrkoåret, se Evangelieboken.
Efter uppmaningen till bön kan man iaktta en stunds tystnad för personlig bön.
Man kan vid behov och med beaktande av bönens tilltalsord avsluta dagens bön
med att t.ex. säga: Detta ber vi om i Jesu Kristi namn.
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L

Låt oss be.

1.
Allsmäktige Gud.
Du har besegrat det onda och övervunnit döden,
du har skänkt världen liv.
När vi drabbas av sorg och död,
hjälp oss då att minnas
att du en dag skall klä oss
i en ny, himmelsk dräkt.
Hör oss för vår Herres Jesu Kristi skull.
2.
Helige, allsmäktige Gud.
Din Son Jesus Kristus har med sin död och uppståndelse
övervunnit dödens makt.
Du har gjort honom till Herre
över levande och döda.
Hjälp oss som döpts till Kristus
att leva i hoppet om uppståndelse och evigt liv.
Lovad vare du i evighet.
3.
Barmhärtige och nådige Gud.
Vi tackar dig för att du uppväckte din Son från de döda
och gav oss hoppet om evigt liv.
Hjälp oss att lita på ditt löfte
att varken död eller liv
skall kunna skilja oss från Kristi kärlek.
Detta ber vi om genom vår Herre Jesus Kristus,
som med dig och den heliga Anden
lever och härskar
nu och i evighet.
F

Amen.

II Ordet
9. Textläsning
Någon av texterna ur formuläret för jordfästning (5 A, moment 7) läses. Man kan
också läsa texter enligt kyrkoåret eller andra bibeltexter. Vid textläsningen följs
Gudstjänstbokens anvisningar.
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10. Psalm
Psalmen kan ersättas av en begravningssång, s. 406, nr 742, 743, 744, 745, 746,
eller av annan lämplig musik.

*11. Evangeliet
Någon av evangelietexterna ur formuläret för jordfästning (5 A, moment 7) läses.
Man kan också välja evangelietext enligt kyrkoåret eller någon annan evangelietext.
Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent) och
under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 34, 60, 87 eller 108.

12. Predikan

III Jordfästningen
*13. Credo (Trosbekännelse)
Trosbekännelsen läses gemensamt.
Som trosbekännelse kan man också sjunga psalm 146. Alternativa texter till
trosbekännelsesånger, se Gudstjänstboken s. 302.

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,
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och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

*14. Jordfästningsord
Jordfästningsorden kan alternativt uttalas vid graven (moment 27).

L

I tro på den uppståndne Jesus Kristus reser vi oss för att välsigna NN
(hela namnet) till gravens ro.

eller
L

I tro på Gud, den treenige, välsignar vi NN (hela namnet) till gravens ro
i väntan på uppståndelsens dag.

Prästen låter tre skovlar mull falla på kistan (kan formas som ett kors) och säger:

NN (förnamnen).
Av jord är du tagen,
och jord skall du åter bli.
Jesus Kristus, vår Frälsare, skall uppväcka dig på den yttersta dagen.
eller
NN (förnamnen).
Av jord har du kommit.
Till jord skall du återvända.
Jesus Kristus, vår Frälsare, skall uppväcka dig på den yttersta dagen.
eller
NN (förnamnen).
Det som blir sått förgängligt,
uppstår oförgängligt.
Jesus Kristus är uppståndelsen och livet.
eller
NN (förnamnen).
Herren gav och Herren tog,
Lovat vare Herrens namn.
Jesus Kristus, vår Frälsare, skall uppväcka dig på den yttersta dagen.
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Vid jordfästning av ett dödfött barn eller ett litet barn:

[NN (förnamnen).]
Gud, vår Far, har skapat dig.
Han sluter dig i sin famn.
Jesus Kristus, vår Frälsare, skall uppväcka dig på den yttersta dagen.

15.Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

16. Kyrkans förbön
Kyrkans förbön består av tre delar: inledning, fortsättning och avslutning. För
varje del väljs ett lämpligt alternativ.
Förbönen kan sammanställas tillsammans med de anhöriga. Man kan också välja
en bön ur formuläret för jordfästning (5 A, moment 11). Bönen kan indelas i sekvenser genom acklamationer eller genom tystnad.
Man kan också be Trishagion, se Gudstjänstboken s. 321.

Bönens inledning
L

Låt oss be.

1.
Gud, döden har kommit oss nära. Vi påminns om vår förgänglighet. Vi älskar
livet, men vi måste avstå från det. Vi gör upp planer, men vårt arbete blir
oavslutat. I vår förtvivlan lyfter vi våra ögon till dig. Du sände din älskade
Son till oss för att dela vår sorg och smärta. I honom öppnade du vägen till
det oförgängliga livet.
2.
Gud, dödens skugga faller över oss. Endast du vet hur länge vi får leva. Du
består, när livet flyr. Du förstår våra tankar och känslor när döden har kommit oss nära. Du vänder våra sorgsna hjärtan till din Son Jesus Kristus och
kallar oss att ta vår tillflykt till honom.
3.
Barmhärtige Gud. Döden har tagit ifrån oss vår kära och fyllt våra hjärtan
med sorg och saknad. Din hand styr vårt liv, och i döden ger du din frid åt
alla som förtröstar på dig. Vårt öga söker ljuset från din Sons Jesu Kristi uppståndelse. I det ljuset stillas vår sorg, och vår saknad fylls av tacksägelse och
hopp.
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Bönens fortsättning
1.
L/S Gud, vi tackar dig för livets gåva och för varje dag som du ger. Vi
tackar dig för det liv som NN fick leva. Hjälp oss att minnas allt det
goda som vi fick genom honom/henne. Trösta oss i sorgen och sakna
den. Ge kraft för varje ny dag. Låt oss få vara i din närhet.
Du har gett oss ditt heliga ord. Hjälp oss att söka vår kraft i ordet och
att lära känna din kärlek. Tack för att vår Befriare lever.
Gud, du känner också de tankar som vi har svårt att klä i ord. Inför dig
bär vi fram vår bedrövelse och rådlöshet. Och vi ber med psalmisten:
”Dig, o Herre, söker jag. Dölj inte ditt ansikte för mig.” Hör nu också
våra tysta böner.
[tyst bön]

2.
Vid ett plötsligt dödsfall:

L/S Gud, vårt liv är en gåtfull resa. Vi lever i nuet men vet ingenting säkert
om morgondagen. Du ensam vet, du fördolde Gud.
Vi känner ordlös ångest och förtvivlan vid NN:s (förnamnet) bår. Vårt
inre är i uppror inför det som har skett. Endast du vet svaret, då vi i vår
rådlöshet frågar: Varför rycktes han/hon bort så plötsligt? Varför måste
så mycket bli ofullbordat? Ta du hand om vår smärta och förtvivlan.
Hjälp oss att i vår ångest och sorg kunna vila i dig och överlåta vår kära
i dina händer.
[tyst bön]

3.
Vid en gammal människas jordfästning:

L/S Gud, du har kallat NN (förnamnet) bort från detta liv. Han/hon är inte
längre ibland oss och hans/hennes plats är nu tom. Var med oss i vår
saknad. Vi tackar dig för att han/hon fick ett långt liv och för den
gemenskap vi har fått uppleva genom åren. Vi lägger allt i dina händer
och ber om din välsignelse.
Gud, vi tackar dig för dem som har gått före oss och för vad de har gjort
för oss. Hjälp oss att föra deras arv vidare. Fyll vår gemenskap med
uthållig kärlek, och ge oss nåd att hålla oss till ditt ord. Ge oss ett
levande hopp som bär oss genom livet.
[tyst bön]
BEGRAVNINGSMÄSSA
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Bönens avslutning
1.
L

2.
L

3.
L

F

Gud, vi tackar dig för frälsningen genom din Son Jesus Kristus. Förbarma dig över oss. Låt dina löften lysa över vår väg. Tack för att tron,
hoppet och kärleken bär oss ända in i evigheten. Hör oss för vår Frälsares skull.
Gud, vi tackar dig för din älskade Sons död och uppståndelse. Hans
seger är vårt liv och vårt hopp. Fyll oss med din frid som ger våra hjärtan och tankar skydd genom Jesus Kristus vår Herre.
Gud, vi tackar dig för att vår Frälsare genom sin död och uppståndelse
har besegrat döden. När vår levnadsdag är slut, låt oss då få gå hem, i
frid, som du har lovat. Led oss till det himmelska hemmet, där ingen
död skall finnas mer. Detta ber vi om i din Sons Jesu Kristi namn.
Amen.

IV Nattvarden
För moment 17–22, se moment 19–24 enligt ifrågavarande serie i Gudstjänstboken.

–––

23.Tacksägelsebön
Tacksägelsebönen kan också vara en psalm, t.ex.130:3–4, 223:5, 224:3–5 eller 566:3
och 5.
Alternativa tacksägelseböner, se Gudstjänstboken s. 395.

L

Låt oss be.

1.
Himmelske Fader,
tack för att du har låtit oss få del av
kärlekens måltid.
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Låt uppståndelsens ljus lysa
mitt i sorgen och saknaden.
Stöd oss med din nåd intill den dag
då du torkar alla tårar
och förenar oss med varandra för alltid.
Hör oss för din älskade Sons Jesu Kristi skull.
2.
Evige Gud,
vår Herres Jesu Kristi Fader.
Din Son har berövat döden dess makt,
och han har låtit den heliga nattvarden
för oss bli en odödlighetens källa.
Låt oss med alla våra kära på den yttersta dagen
få uppstå till evig glädje.
Hör oss genom Jesus Kristus, vår Herre,
som lever och härskar
med dig och den heliga Anden
nu och i evighet.
3.
Gud, vår Far.
Vi tackar dig för nattvardens livgivande gåva
som styrker oss på vägen till det eviga livet.
Låt oss alla få gå in i paradisets glädje,
där vi för alltid får vara hos Kristus.
Detta ber vi om
i vår uppståndne Herres och Frälsares
Jesu Kristi namn.
F

Amen.

V Avslutning
*24. Välsignelse
Alternativ text till välsignelsen s. 393.

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 c Sonens och den heliga Andens namn.

F

Amen.
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25.Avslutande musik
Psalm och/eller instrumentalmusik. Under musiken kan begravningsföljet sätta
sig i rörelse.

26. Bön vid graven
Bönen kan också bes efter att kistan sänkts i graven.

L

Låt oss be.

1.
Allsmäktige Gud, käre himmelske Fader. Du lät din ende
Son lida döden på korset för vår skull. När han lades i graven helgade du också vår grav till ett vilorum. Vi ber dig:
Kom till oss med din heliga Ande, så att Kristus lever i oss
och vi i honom. Låt oss efter all kamp och möda få komma
till friden och vilan hos dig. Förbarma dig över oss och låt
oss på den sista dagen få uppstå till evigt liv. Hör oss för din
Sons Jesu Kristi skull.
2.
Käre himmelske Fader. Vi överlämnar NN i dina händer.
Vi sänker hans/hennes kropp till gravens vila i väntan på
uppståndelsens och den nya skapelsens morgon. När vår
Frälsare dog och lades i graven helgade han också vår grav
till ett vilorum. Du uppväckte honom från de döda, du
övervann döden och öppnade vägen till det eviga livet.
Jesus Kristus, vår Frälsare. Vi lyfter vår blick till dig. Förbarma dig över oss och ge oss ett levande hopp. För oss till
uppståndelse och evigt liv.
3.
Himmelske Fader. Du lät din Son vila i graven. Låt dina
barn vila i trygghet också i döden medan de väntar på uppståndelsens nya liv. Tack för löftet att du ger oss evigt liv,
att vi aldrig någonsin skall gå under och att ingen skall
rycka oss ur din hand. Tag ifrån oss vår fruktan och hjälp
oss att förtrösta på att du leder oss genom död och grav till
ditt himmelska rike. Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.
F
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27.Gravläggning
Kistan sänks ned i graven. Samtidigt kan man sjunga en psalm,
t.ex. 238:5–8 eller 255:3.

Jordfästningsord
Prästen uttalar jordfästningsorden om de inte har uttalats vid
moment 14.
När blomsterhyllningarna har lagts på graven kan man sjunga
en psalm, t.ex. 378 eller 31.
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C. Gravläggning
Detta formulär kan användas när gravläggningen inte sker på samma ort som jordfästningen. Formuläret kan användas också vid nedläggning av urna och i tillämpliga delar
då man har en välsignelse där den avlidnas stoft saknas.
Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en anhörig. Under andakten kan
man tända ett ljus.

1. Psalm
Man kan sjunga t.ex. en av följande psalmer: 240, 242, 244, 521 eller 522.

2. Inledning
Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

L/S
F

I Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.
L/S Herren vare med er.
F
Herren välsigne dig.

Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L/S Kära vänner. När vi står vid en grav påminns vi om livets förgänglighet.
Men här nås vi också av löftet om liv och uppståndelse. Kristus säger:
”Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket.” (Upp. 1:18)
eller
L/S Kära vänner. När vi står vid en grav påminns vi om livets förgänglighet.
Men här nås vi också av budskapet att Gud råder över allt. Han är
Herren över liv och död. I bibeln kan vi läsa: ”Jag vet att min befriare
lever och till sist skall träda fram på jorden.” (Job 19:25)
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3. Psaltarpsalm
Man kan också välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller någon annan psaltarpsalm.
Psaltarpsalmen kan ersättas av en psaltarparafras ur psalmboken, t.ex. 366 eller
400.
Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Psaltarpsalmen kan avslutas med Gloria
Patri, som utelämnas under fastetiden från och med femte söndagen i fastan.

Herren är min herde, *
ingenting skall fattas mig.
Han för mig i vall på gröna ängar, *
han låter mig vila vid lugna vatten.
Han ger mig ny kraft
och leder mig på rätta vägar, *
sitt namn till ära.
Inte ens i den mörkaste dal *
fruktar jag något ont,
ty du är med mig, *
din käpp och din stav gör mig trygg.
Du dukar ett bord för mig *
i mina fienders åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja *
och fyller min bägare till brädden.
Din godhet och nåd skall följa mig *
varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara mitt hem *
så länge jag lever.
Ps. 23
eller
Men nu är jag alltid hos dig, *
du håller mig vid handen.
Du leder mig efter din vilja, *
du för mig på härlighetens väg.
Äger jag dig i himlen *
önskar jag ingenting på jorden.
Min kropp och mitt mod må svika, *
men jag har Gud, han är min klippa för evigt.
Ps. 73:23–26

Gloria Patri
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
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4. Bibelläsning
Någon eller några av följande bibeltexter läses.
Man kan också välja texter enligt kyrkoåret eller andra bibeltexter.
Bibelläsningen kan åtföljas av stilla meditation.

1 Kor. 15:42–49
Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir
sått svagt uppstår fullt av kraft. Det som blir sått som en kropp med fysiskt liv
uppstår som en kropp med ande. Finns det en kropp med fysiskt liv, så finns
det också en med ande. Och så står det skrivet: Den första människan, Adam,
blev en varelse med liv. Men den siste Adam blev en ande som ger liv. Det
andliga kommer alltså inte först, utan det fysiska; därefter kommer det andliga. Den första människan kom från jorden och var jord; den andra människan kom från himlen. Som den jordiska var, så är också de jordiska, och som
den himmelska är, så är de himmelska. Och liksom vi blev en avbild av den
jordiska, skall vi också bli en avbild av den himmelska.
2 Kor. 4:16–18
Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner förnyas min
inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt
mot den överväldigande, eviga härlighet de bereder åt mig, som inte riktar
blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt,
men det osynliga är evigt.
2 Kor. 5:1–5
Vi vet att då det tält som är vår jordiska boning rivs ner har Gud en byggnad
åt oss i himlen, en evig boning som inte är gjord av människohand. Medan
vi är här ropar vi av längtan efter att få ikläda oss vår himmelska boning. Ty
har vi väl klätt oss i den skall vi inte stå där nakna. Vi som ännu bor i tältet
ropar i vårt betryck; vi vill ju inte bli avklädda, vi vill bli påklädda, så att det
som är dödligt uppslukas av livet. Gud har själv skapat oss just för detta, och
som en borgen har han gett oss Anden.
Matt. 27:57–60
På kvällen kom en rik man från Arimataia som hette Josef och som också
han hade blivit lärjunge till Jesus. Josef gick till Pilatus och bad att få Jesu
kropp. Pilatus gav då order om att den skulle utlämnas, och Josef tog kroppen,
svepte den i rent linnetyg och lade den i den nya grav som han hade låtit
hugga ut åt sig i berget. Sedan rullade han en stor sten för ingången till graven
och gick därifrån.
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5. Svar
Som svar kan man sjunga t.ex. psalm 556:6, 558:7, 560, 565
eller 568:6. Man kan också sjunga en begravningssång s. 406,
nr 742, 743, 744, 745, 746.

6. Tal
7. Böneavsnitt
Bön
Bönen kan formuleras fritt.

L/S Låt oss be.
Käre himmelske Far. Vi överlämnar NN i dina händer. Vi tackar dig för den
tid vi fick vara tillsammans och för allt vad han/hon betydde för oss. Vi har
sänkt hans/hennes stoft i gravens ro och blickar i tron framåt mot uppståndelsen och den nya skapelsens morgon.
När din Son, vår Frälsare, lades i graven blev också vår grav helgad till ett
vilorum. Du uppväckte honom från de döda, du övervann döden och öppnade vägen till det eviga livet. Gud, ditt ord försäkrar oss att du känner vår
längtan. Också våra suckar når fram till dig. Vi litar på ditt löfte och ber: Hör
också våra tysta böner.
[tyst bön]

Jesus Kristus, vår Frälsare. Till dig lyfter vi våra ögon. Förbarma dig över oss
och ge oss ett levande hopp. Var oss alltid nära och led oss genom denna
dödens värld till uppståndelsen och det eviga livet.
F

Amen.
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Herrens bön
Herrens bön läses gemensamt.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 392.

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

8. Välsignelse
L/S Må Gud, den allsmäktige och nådige,
Fadern och (c) Sonen och den heliga Anden,
välsigna och bevara oss.
F

Amen.

eller
L/S 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 (c) Sonens och den heliga Andens namn.
F

Amen.

9. Psalm
Som avslutning kan man sjunga t.ex. psalm 524, 543:4–7, 576, 579, 581 eller 584.
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6
Bikt

BIKT
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I den enskilda bikten kan man bekänna sin skuld eller någon särskild synd och få avlösning. Bikten kan tas emot av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.
Om bikt och själavård bestäms i kyrkoordningen (KO 4:1 och 5:1,1). Präst och lektor har
lagstadgad tystnadsplikt (KL 5:2, 6:12). Också andra mottagare av bikt bör respektera
tystnadsplikten (KL 6:3).
Bikten tas emot i en kyrka eller på annan lämplig plats.
Bikten behöver inte till alla delar följa nedanstående formulär utan kan också ske i friare
form. Den bör dock alltid innehålla syndabekännelse och avlösning. Ett själavårdande
samtal kan föras i anslutning till bikten.
Den biktande kan vid sin självrannsakan använda Guds tio bud och någon av Psaltarens
botpsalmer (Ps. 6, 32, 38, 51, 102, 130 och 143).

1. Psalm
2. Inledande välsignelse
Den som tar emot bikten:

I Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.
Den biktande:

Amen.

3. Inledningsord
Inledningsorden kan också formuleras fritt.

L/S Kära vän. Gud känner oss bättre än vi känner oss själva. När vi nu har
kommit inför Guds ansikte kan vi med psalmisten säga: ”Du omger mig
på alla sidor, jag är helt i din hand. Den kunskapen är för djup för mig,
den övergår mitt förstånd” (Ps. 139: 5–6). Du får därför med förtröstan
bekänna den synd som tynger ditt hjärta.

4. Bikt
Syndabekännelse
Den biktande kan bekänna sin synd även med egna ord. Den som tar emot bikten
kan läsa syndabekännelsen tillsammans med den biktande eller på hans/hennes
vägnar. Den biktande kan knäböja.
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1.
Käre himmelske Far.
Jag har syndat mot dig
med tankar, ord och gärningar.
Jag bekänner nu den synd som särskilt tynger mitt samvete.
Jag har ...
Du ser också allt det som jag inte ens själv är medveten om.
Jag ångrar mina synder och ber:
Var mig nådig och förlåt mig alla mina synder
för din älskade Sons Jesu Kristi skull.
2.
Herre, kom ihåg din barmhärtighet,
den godhet du alltid har visat.
Glöm mina synder, allt jag brutit,
tänk på mig i din trofasthet,
Herre, du som är god.
3.
Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
Herre, hör mitt rop,
lyssna när jag bönfaller dig!
Om du lade synder på minnet,
Herre, vem kunde då bestå?
Men hos dig finns förlåtelse,
och därför fruktar man dig.
Förbarma dig, Gud, i din nåd,
stryk ut mina synder i din stora godhet.
Gör mig fri från all min skuld
och rena mig från min synd.
Jag vet vad jag har brutit,
min synd står alltid inför mig.
4.
Barmhärtige Gud.
Jag bekänner inför dig
att min synd binder mig
och att jag inte själv kan göra mig fri.
Jag har brutit mot din heliga vilja
och avvisat välsignelsen i dina bud.
Du ser allt som är fel i mitt liv,
också det som jag själv inte ser.
Förbarma dig över mig för din Sons Jesu Kristi skull.
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5.
O, du allra mildaste, korsfäste Herre Jesus Kristus.
Förbarma dig över mig, fattiga syndare.
Se till mig med barmhärtighet,
så som du såg till Petrus
när han hade förnekat dig,
så som du såg till synderskan i fariseens hus
och till rövaren på korset.
Ge mig din heliga nåd,
så att jag med Petrus gråter över mina synder,
med synderskan älskar dig av hela mitt hjärta
och med rövaren evigt får se ditt heliga ansikte.

Avlösning
1.
Den som tar emot bikten:

Vår Herre Jesus Kristus har sagt till sina lärjungar:
Om ni förlåter någon hans synder,
så är de förlåtna.
Som Jesu Kristi tjänare förkunnar jag för dig
att dina synder är förlåtna
i Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.
Den biktande:

Amen.
2.
Den som tar emot bikten:

Jesus Kristus gav sin församling
nycklarna till himmelriket när han sade:
Om ni förlåter någon hans synder,
så är de förlåtna.
Tror du att den avlösning som jag nu förkunnar för dig
är Guds förlåtelse?
Den biktande:

Ja.
Den som tar emot bikten:

Ske dig som du tror.
På vår Herres Jesu Kristi befallning förkunnar jag för dig
att dina synder är förlåtna
i Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.
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Den biktande:

Amen.
3.
Den som tar emot bikten:

Jesus säger:
Var inte orolig, mitt barn,
dina synder är förlåtna.
[Som hans tjänare förkunnar jag dina synders förlåtelse
i Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.]
Den biktande:

Amen.
4.
Den som tar emot bikten:

Om vi vandrar i ljuset, liksom Gud är i ljuset,
då har vi gemenskap med varandra,
och blodet från Jesus, hans Son,
renar oss från all synd.
Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva,
och sanningen finns inte i oss.
Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig,
så att han förlåter oss synderna
och renar oss från all orättfärdighet.
[Som Kristi och hans församlings tjänare
försäkrar jag att dina synder är förlåtna
i Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.]
Den biktande:

Amen.
5.
Den som tar emot bikten:

Herren är nära de förtvivlade,
han hjälper de modlösa.
Som Jesu Kristi tjänare försäkrar jag dig
att Gud i sin nåd förlåter dig alla dina synder.
Den biktande:

Amen.
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5. Bön
Den som tar emot bikten:

Låt oss be.
1.
Allsmäktige Gud, käre himmelske Far. Du känner vår svaghet. Bara du kan
rädda oss. Ge NN din kraft och hjälp honom/henne att förtrösta på dig. Tack
för den trygghet du ger oss. Gud, vi tackar dig genom din Son Jesus Kristus,
vår Herre.
2.
Jesus Kristus, vår Frälsare. Tack för din förlåtelse. Ge NN kraft att varje dag
tro på din nåd och barmhärtighet. Hjälp honom/henne att vandra på dina
vägar i förtröstan på ditt ord och ditt löfte. Stöd honom/henne i svårigheter
och lidande. Upplys honom/henne med din heliga Ande och drag honom/
henne allt närmare dig. Hör oss för din godhets skull.
3.
Lova Herren, min själ,
hela mitt jag vill prisa hans heliga namn!
Lova Herren, min själ,
minns allt det goda han gör:
han förlåter alla mina synder
och botar alla mina sjukdomar,
han räddar mig från graven
och kröner mig med nåd och barmhärtighet.
Den biktande:

Amen.

6. Välsignelse
Den som tar emot bikten:

Herren välsigne dig och bevare dig.
Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.
Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.
I Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.
Den biktande:

Amen.
eller
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Den som tar emot bikten:

Herren (c) välsigne dig.
Må han bevara dig för allt ont
och föra dig till det eviga livet.
Den biktande:

Amen.

7. Psalm
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7
Sjukkommunion

SJUKKOMMUINION
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Detta formulär följs helt eller till centrala delar beroende på den sjukas tillstånd. Vid
sjukkommunionen kan också övriga närvarande ta emot nattvarden.
Nattvardselementen placeras på ett bord som är täckt med en vit duk. På bordet kan man
ställa ett kors eller ett krucifix och ett tänt ljus.
Dessa böner och texter kan användas också då man firar nattvard på sjukhus eller på olika
hem för åldringar.

I Inledning
1. Psalm
T.ex. psalm 341, 359, 374, 390, 391 eller 397.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

Välsignelse
L
F

I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.

Växelhälsning
L
F

Herren vare med er.
Herren välsigne dig.

3. Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L

200

Vår Herre Jesus Kristus har sagt: ”Där två eller tre är samlade i mitt
namn är jag mitt ibland dem” (Matt. 18:20). Han är nu mitt ibland oss.
Han förbarmar sig över oss när vi bekänner våra synder. Han är trofast
och rättfärdig. Han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. I förtröstan på Kristi nåd bekänner vi nu vår synd.
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4. Beredelse
Syndabekännelse
Den som tar emot nattvarden kan bekänna sina synder med egna ord om han/
hon så önskar. Man kan läsa syndabekännelsen gemensamt eller på den sjukes
vägnar.
I beredelsen kan man även följa motsvarande moment i formuläret för bikt (6).

1.
Käre himmelske Far.
Jag har syndat mot dig och mina medmänniskor
med tankar, ord och gärningar.
(Inför dig bekänner jag nu allt det
som tynger mitt samvete ... )
Du ser också allt det som jag inte ens själv är medveten om.
Jag ångrar mina synder och ber:
Var mig nådig och förlåt mig alla mina synder
för din älskade Sons Jesu Kristi skull.
2.
Herre, kom ihåg din barmhärtighet,
den godhet du alltid har visat.
Glöm mina synder, allt jag har brutit,
tänk på mig i din trofasthet,
Herre, du som är god.
3.
Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
Herre, hör mitt rop,
lyssna när jag bönfaller dig!
Om du lade synder på minnet,
Herre, vem kunde då bestå?
Men hos dig finns förlåtelse,
och därför fruktar man dig.
Förbarma dig, Gud, i din nåd,
stryk ut mina synder i din stora godhet.
Gör mig fri från all min skuld
och rena mig från min synd.
Jag vet vad jag har brutit,
min synd står alltid inför mig.
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4.
Barmhärtige Gud.
Jag bekänner inför dig
att min synd binder mig
och att jag inte själv kan göra mig fri.
Jag har brutit mot din heliga vilja
och avvisat välsignelsen i dina bud.
Du ser allt som är fel i mitt liv,
också det som jag själv inte ser.
Förbarma dig över mig för din Sons Jesu Kristi skull.
5.
O, du allra mildaste, korsfäste Herre Jesus Kristus.
Förbarma dig över mig, fattiga syndare.
Se till mig med barmhärtighet,
så som du såg till Petrus
när han hade förnekat dig,
så som du såg till synderskan i fariseens hus
och till rövaren på korset.
Ge mig din heliga nåd
så att jag med Petrus gråter över mina synder,
med synderskan älskar dig av hela mitt hjärta
och med rövaren evigt får se ditt heliga ansikte.
6.
Käre himmelske Fader.
Du ser mig och hela mitt liv.
Jag är svag och trött.
Alla mina brister kommer inför mig.
Jag har ofta gjort orätt.
Jag har glömt mina kära
och förorsakat mig själv och andra smärta.
Jag kommer inför dig sådan jag är.
För Jesu kärleks skull vågar jag tro
att du tar emot mig.
Gud, se till mig med barmhärtighet
och förlåt mig mina synder.

Avlösning
1.
L
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Vår Herre Jesus Kristus har sagt till sina lärjungar:
Om ni förlåter någon hans synder,
så är de förlåtna.
Som Jesu Kristi tjänare förkunnar jag för dig
KASUALHANDLINGAR OCH ANDAKTER

att dina synder är förlåtna
i Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.
2.
L

3.
L

4.
L
F

Jesus säger:
Var inte orolig, mitt barn,
dina synder är förlåtna.
[Som hans tjänare förkunnar jag dina synders förlåtelse
i Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.]
Herren är nära de förtvivlade,
han hjälper de modlösa.
Som Jesu Kristi tjänare försäkrar jag dig,
att Gud i sin nåd förlåter dig alla dina synder.
Må Gud, den allsmäktige och nådige, förlåta oss alla våra synder
och föra oss till det eviga livet.
Amen.

5. Bön
Uppmaningen till bön kan följas av en kort tyst bön.

L

Låt oss be.

1.
Allsmäktige Gud, käre himmelske Far. Du känner vår svaghet. Bara du kan rädda oss. Ge NN din kraft och hjälp
honom/henne att förtrösta på dig. Tack för den trygghet
du ger oss. Gud, vi tackar dig genom din Son Jesus Kristus,
vår Herre.
2.
Jesus Kristus, vår Frälsare. Tack för din förlåtelse. Ge NN
kraft att varje dag tro på din nåd och barmhärtighet. Hjälp
honom/henne att vandra på dina vägar i förtröstan på ditt
ord och ditt löfte. Stöd honom/henne i svårigheter och
lidande. Upplys honom/henne med din heliga Ande och
drag honom/henne allt närmare dig. Hör oss för din godhets skull.
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3.
Vår Herre Jesus Kristus, du Guds Son. Tack för att du vandrar vid min sida och stöder mig i min svaghet. Var min
trygghet och bevara mig.
F

Amen.

II Ordet
6. Textläsning
Någon eller några av följande bibeltexter läses. Man kan också
välja texter enligt kyrkoåret eller andra bibeltexter.

Ps. 73:23–26
Men nu är jag alltid hos dig,
du håller mig vid handen.
Du leder mig efter din vilja,
du för mig på härlighetens väg.
Äger jag dig i himlen
önskar jag ingenting på jorden.
Min kropp och mitt mod må svika,
men jag har Gud, han är min klippa för evigt.
Jes. 43:1–3
Nu säger Herren,
han som har skapat dig,
han som har format 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,
Israels Helige är den som räddar dig.
Hebr. 4:14–16
När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp
genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid
vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har
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prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt
oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få
förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp.
Matt. 11:28–30
Jesus säger:
”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag
skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som
har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er
själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.”

7. Tal
8. Trosbekännelsen
Trosbekännelsen läses gemensamt.

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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9. Kyrkans förbön
Bönen kan formuleras fritt.

1.
Levande, allsmäktige Gud. Vi kommer inför dig med allt
vad vi är och har. Vi ber för din kyrka och dess tjänare, och
vi tackar dig för att ditt levande ord finns mitt ibland oss.
Inför dig kommer vi ihåg vår familj och de människor som
står oss nära. Vi ber för alla våra anhöriga, för våra vänner
och för dem vi älskar.
Tänk på alla sjuka och lidande och alla som är i behov av
hjälp. Vi ber om kraft för dem som i sitt arbete vårdar sjuka
och lidande.
Vi tackar dig för att du i din Son Jesus Kristus har skänkt
oss hoppet om det eviga livet. I tro på honom överlämnar
vi oss själva, varandra och hela vårt liv i dina händer.
2.
Låt oss be till Herren
att han låter oss alla nås av tröstens och fridens budskap.
[Herre, förbarma dig över oss.]
Låt oss be till Herren
att han lyssnar till varje lidande människas suckan.
[Kristus, förbarma dig över oss.]
Låt oss be till Herren
att han sänder sin hjälp till dem
som i sin nöd inte ser någon ljusning.
[Herre, förbarma dig över oss.]
F

Amen.

III Nattvarden
10.Tillredelsepsalm
Som tillredelsepsalm kan man använda t.ex. psalm 218, 219,
224 eller 522.
Under psalmen dukas nattvardsbordet. Psalmen kan ersättas av tystnad.
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11.Nattvardsbön
Bönen och instiftelseorden
Bönen kan inledas med uppmaningen: Låt oss tacka Gud, vår Herre.

L

Helige Gud, du älskar alla människor.
Därför sände du din Son till oss.
Han botade sjuka, sökte upp de förlorade
och tog hand om alla som kom till honom.
Han älskade oss ända till slutet och han gav sitt liv för oss.
Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd,
tackade Gud (c), bröt det och gav åt sina lärjungar och sade:
”Tag och ät, detta är min kropp som offras för er.
Gör detta till minne av mig.”
Likaså tog han bägaren, tackade Gud (c) och sade:
”Drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod,
som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse.
Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig.”
Käre himmelske Fader.
Vi gläder oss över allt
som din Son har gjort för vår frälsning.
Vi tackar dig för att vi får
möta Jesus Kristus i denna måltid.
Välsigna oss med din heliga Ande.
Låt oss alla en gång få lovsjunga dig
i ditt himmelska rike.
Genom honom, med honom och i honom
tillhör dig, allsmäktige Fader,
i den heliga Andens enhet,
ära och härlighet
alltid och i evighet.

F

Amen.
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12.Herrens bön
Herrens bön läses gemensamt.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 392.

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

13.Herrens frid
Herrens frid kan läsas eller sjungas. Melodier, se Gudstjänstboken s. 44, 74, 97 eller 117 enligt den serie som används.

L
F

Herrens frid vare med er/dig.
Hans frid vare med dig.

14.O Guds Lamm
Under hymnen kan liturgen bryta brödet.

F

O Guds Lamm, som bär [all] världens synd[er],
förbarma dig över oss.
O Guds Lamm, som bär [all] världens synd[er],
förbarma dig över oss.
O Guds Lamm, som bär [all] världens synd[er],
giv oss din frid.

15.Måltiden
Kommunionen
Brödet utdelas med orden:

[Vår Herres Jesu] Kristi kropp, för dig utgiven.
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Vinet utdelas med orden:

[Vår Herres Jesu] Kristi blod, för dig utgjutet.

Slutord
L

Vi har nu mottagit Herren Jesus Kristus.
Han bevarar oss till det eviga livet.

F

Amen.

eller
L

Vår Herres Jesu Kristi kropp och blod
bevarar vår ande, själ och kropp till det eviga livet.

F

Amen.

16.Tacksägelsebön
L Låt oss be.
1.
[Lova Herren, min själ,
hela mitt jag vill prisa hans heliga namn!
Lova Herren, min själ,
minns allt det goda han gör:
han förlåter alla mina synder
och botar alla mina sjukdomar,
han räddar mig från graven
och kröner mig med nåd och barmhärtighet.]
Vår Gud och Fader.
Vi tackar dig
för den heliga nattvarden.
Stärk vår tro, vårt hopp och vårt tålamod.
Tack för att vi i vår svaghet får vara nära dig.
Hjälp oss att i liv och död förbli dina barn.
Vi prisar dig genom din Son Jesus Kristus.
2.
Himmelske Far,
vi tackar dig för nattvardens gåva,
som stärker vår tro på dig.
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Förena oss i kärlek till varandra
och bevara hoppet om det eviga livet hos oss.
Hör vår bön för din Sons Jesu Kristi skull.
F

Amen.

IV Avslutning
17.Välsignelse
Alternativ text till välsignelsen s. 393.

L

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

eller
Må Gud, den allsmäktige och nådige,
Fadern och (c) Sonen och den heliga Anden,
välsigna och bevara dig.
F

Amen.

18.Psalm
T.ex. psalm 221:6–7, 260:5, 266:6–7, 276 eller 395.
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8
Andakter
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A. Förbön för sjuka
Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.
Formuläret kan följas i tillämpliga delar.
Vid smörjelsen används t.ex. olivolja.
På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix
och ett tänt ljus.
Då nattvard firas vid sjukbesöket följs formuläret för sjukkommunion (7).

1. Psalm
T.ex. psalm 270:1–5, 390 eller 400.

2. Inledning
Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

L/S I Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.
F
Amen.
L/S Herren vare med er.
F
Herren välsigne dig.

Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L/S Kära vänner. Jesus har kommit för att bära våra sjukdomar och plågor.
I bibeln står det: ”Det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han
led.” (Jes. 53:4)
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3. Psaltarpsalm
Man kan också välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller någon annan psaltarpsalm.
Psaltarpsalmen kan ersättas av en psaltarparafras ur psalmboken, t.ex. 366 eller
400.
Psaltarpsalmen avslutas med Gloria Patri, som utelämnas under fastetiden från
och med femte söndagen i fastan.

Herren är min herde, *
ingenting skall fattas mig.
Han för mig i vall på gröna ängar, *
han låter mig vila vid lugna vatten.
Han ger mig ny kraft
och leder mig på rätta vägar, *
sitt namn till ära.
Inte ens i den mörkaste dal *
fruktar jag något ont,
ty du är med mig, *
din käpp och din stav gör mig trygg.
Du dukar ett bord för mig *
i mina fienders åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja *
och fyller min bägare till brädden.
Din godhet och nåd skall följa mig *
varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara mitt hem *
så länge jag lever.
Ps. 23
eller
Hur länge skall du glömma mig, Herre? *
Hur länge skall du dölja ditt ansikte?
Hur länge skall tankarna mala, †
mitt hjärta ängslas dag efter dag? *
Hur länge skall min fiende triumfera?
Se på mig, svara mig, Herre, min Gud!
Ge ny glans åt mina ögon, *
låt mig inte somna in i döden,
låt inte min fiende säga att han besegrat mig, *
mina ovänner jubla över mitt fall.
Jag litar på din godhet, *
mitt hjärta skall jubla över din hjälp.
Jag vill sjunga till Herrens ära, *
ty han är god mot mig.
Ps. 13:2–6
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eller
Jag sökte mig till Herren och han svarade mig, *
han befriade mig från all fruktan.
Se mot honom och stråla av glädje, *
sänk inte blicken i skam.
Jag eländige ropade, Herren hörde, *
han räddade mig ur all min nöd.
Herrens ängel håller vakt *
kring hans trogna och räddar dem.
Se och smaka Herrens godhet, *
lycklig den som flyr till honom!
Frukta Herren, ni hans heliga, *
de som fruktar honom lider ingen brist.
Ps. 34:5–10
eller
Som hjorten längtar till bäckens vatten, *
så längtar jag till dig, o Gud.
Jag törstar efter Gud, *
efter den levande Guden.
När får jag komma, *
när får jag träda fram inför Gud?
Varför är du tyngd av sorg, min själ,
och full av oro? *
Sätt ditt hopp till Gud!
Jag skall åter få tacka honom, *
min räddare och min Gud.
Ps. 42:2–3, 6

Gloria Patri
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
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4. Bibelläsning
Någon eller några av följande bibeltexter läses.
Man kan också välja bibeltexter enligt kyrkoåret eller andra bibeltexter.
Bibelläsningen kan följas av stilla meditation.

Job 19:25
Jag vet att min befriare lever.
Jes. 53:3–4
Han var föraktad och övergiven av alla,
en plågad man, van vid sjukdom,
en som man vänder sig bort ifrån.
Han var föraktad, utan värde i våra ögon.
Men det var våra sjukdomar han bar,
våra plågor han led,
när vi trodde att han blev straffad,
slagen av Gud, förnedrad.
Ef. 3:14–21
Därför vill jag falla på knä för Fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft
och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan
bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni
tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden
och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills
hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår
göra långt mer än vi kan begära eller tänka, hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus, i alla släktled i evigheters evighet, amen.
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.
1 Joh. 4:9–10
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.

FÖRBÖN FÖR SJUKA

215

Matt. 7:7–8
Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den
som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall
dörren öppnas.
Mark 1:30–34
Simons svärmor låg i feber, och det sade de genast till Jesus. Han gick fram till
henne, tog hennes hand och reste henne upp. Och febern lämnade henne,
och hon passade upp dem. På kvällen, efter solnedgången, kom man till
honom med alla sjuka och besatta. Hela staden hade samlats utanför dörren.
Och han botade många som led av olika sjukdomar och drev ut många demoner.

5. Svar
T.ex. psalm 267, 278, 304, 306, 314, 391 eller en sång.

6. Böneavsnitt
Böneavsnittet kan inledas med syndabekännelse och avlösning.

Välsignelse
Alternativ A: Handpåläggning
Den som förrättar andakten lägger sin hand på den sjuka och säger:

I det heliga dopet blev du upptagen i Guds eviga nådeförbund, och vår Frälsare Jesus Kristus har lovat vara med dig alla dagar till livets slut. Nu säger han
till dig: ”Var inte orolig, mitt barn, dina synder är förlåtna.” (Matt. 9:2)
Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes delaktighet
vare med dig. Amen.

Alternativ B: Smörjelse med olja
Det står i bibeln: ”Är någon av er sjuk skall han kalla till sig de äldste i församlingen, och de skall smörja honom med olja i Herrens namn och be böner över honom. Deras bön i tro skall rädda den sjuke, och Herren skall göra
honom frisk. Och har han syndat skall han få förlåtelse.” (Jak. 5:14–15)
Den som förrättar andakten tecknar med olja ett kors på den sjukas panna och
säger:

I tro på detta bibelord smörjer jag dig, NN (förnamn), i Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn. Tro på Gud och förtrösta på hans nåd.
Amen.
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Förbön
Förbönen kan formuleras fritt.

L/S Låt oss be.
Allsmäktige Gud. Du är livets källa och du hjälper var och en som
förtröstar på dig. Vi tackar dig för din välsignelse och ber: Var med NN.
Stöd och styrk honom/henne med din kraft. Låt din vilja ske och gör
honom/henne frisk. Ge vishet och kraft åt hans/hennes närmaste och
åt alla dem som vårdar honom/henne. Hjälp oss alla att hoppas på dig
och bäras av din närhet i livets alla skiften. Detta ber vi om i din Sons
Jesu Kristi namn.
F

Amen.

Herrens bön
Herrens bön läses gemensamt.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 392.

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

7. Välsignelse
L/S Må Gud, den allsmäktige och nådige,
Fadern och (c) Sonen och den heliga Anden,
välsigna och bevara dig.
F

Amen.
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eller
L/S Herren välsigne dig och bevare dig.
Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.
Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.
I Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.
F

Amen.

8. Psalm
Som avslutning kan man sjunga t.ex. psalm 370, 373:9–11 eller
395. Psalmen kan ersättas av en andlig sång.
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B. Förbön för döende
Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.
Formuläret kan användas i tillämpliga delar i enlighet med situationens krav.
På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix
och ett tänt ljus.

1.Psalm
T.ex. psalm 319, 325 eller 522.

2. Inledning
Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

L/S I Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.
F
Amen.
L/S Herren vare med er.
F
Herren välsigne dig.

Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L/S Kära vänner. Jesu sista ord på korset fyller oss med trygghet och frid. Han
sade: ”Fader, i dina händer lämnar jag min ande” (Luk. 23:46). I förtröstan på
Kristus och hans nåd lämnar vi oss i vår himmelske Faders händer.

3. Psaltarpsalm
Man kan också välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller någon annan psaltarpsalm.
Psaltarpsalmen kan ersättas av en psaltarparafras ur psalmboken, t.ex. 366.
Psaltarpsalmen avslutas med Gloria Patri, som utelämnas under fastetiden från
och med femte söndagen i fastan.

Skydda mig, Gud, jag flyr till dig.
En ljuvlig lott har tillfallit mig, *
ja, min arvedel finner jag skön.
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Jag vill prisa Herren, han ger mig råd, *
mitt inre förmanar mig om natten.
Jag har alltid Herren inför mig, *
när han står vid min sida vacklar jag inte.
Därför gläds mitt hjärta och jublar, *
min kropp är i trygghet,
ty du lämnar mig inte åt dödsriket, *
du låter inte din trogne se graven.
Du visar mig vägen till liv,
hos dig finns glädjens fullhet, *
ständig ljuvlighet i din högra hand.
Ps. 16:1, 6–11
eller
Till dig, Herre, tar jag min tillflykt, *
svik mig aldrig!
Du som är trofast, rädda mig, *
lyssna på mig,
skynda till min hjälp.
Var min klippa dit jag kan fly, *
borgen där jag finner räddning.
Ja, du är min klippa och min borg. *
Du skall leda och styra mig,
ditt namn till ära.
Jag överlämnar mig i dina händer. *
Du befriar mig, Herre, du sanne Gud.
Ps. 31:2–4, 6
eller
Förbarma dig, Gud, i din nåd, *
stryk ut mina synder i din stora godhet.
Gör mig fri från all min skuld *
och rena mig från min synd.
Jag vet vad jag har brutit, *
min synd står alltid inför mig.
Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, *
ge mig ett nytt och stadigt sinne.
Driv inte bort mig från din närhet, *
ta inte ifrån mig din heliga ande.
Låt mig åter glädjas över att du räddar, *
håll mig uppe, ge mig ett villigt sinne.
Ps. 51:3–5, 12–14
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Lova Herren, min själ, *
hela mitt jag vill prisa hans heliga namn!
Lova Herren, min själ, *
minns allt det goda han gör:
han förlåter alla mina synder *
och botar alla mina sjukdomar,
han räddar mig från graven *
och kröner mig med nåd och barmhärtighet.
Ps. 103:1–4

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

4. Bibelläsning
Någon eller några av följande bibeltexter läses.
Man kan också välja bibeltexter enligt kyrkoåret eller andra bibeltexter.
Bibelläsningen kan följas av stilla meditation.

Rom. 8:18, 24–27
Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet
som skall uppenbaras och bli vår.
I hoppet är vi räddade – ett hopp som man ser uppfyllt är inte något
hopp, vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser,
då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när Anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss
med rop utan ord, och han som utforskar våra hjärtan vet vad Anden menar,
eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill.
Rom. 8:38–39
Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter,
varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller
krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds
kärlek i Kristus Jesus, vår herre.
2 Kor. 4:18–5:5
Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.
Vi vet att då det tält som är vår jordiska boning rivs ner har Gud en
byggnad åt oss i himlen, en evig boning som inte är gjord av människohand.
Medan vi är här ropar vi av längtan efter att få ikläda oss vår himmelska
boning. Ty har vi väl klätt oss i den skall vi inte stå där nakna. Vi som ännu
FÖRBÖN FÖR DÖENDE
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bor i tältet ropar i vårt betryck; vi vill ju inte bli avklädda, vi vill bli påklädda,
så att det som är dödligt uppslukas av livet. Gud har själv skapat oss just för
detta, och som en borgen har han gett oss Anden.
Joh. 11:25–26
Jesus säger:
”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han
än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö.”
Joh. 14:1–3
Jesus säger:
”Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders hus finns
många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er?
Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka
och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är.”
Då man ber för ett barn:

Mark. 10:13–16
Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna
visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad 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 kommer aldrig dit
in.” Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.

5. Svar
T.ex. psalm 400, 432, 511 eller 583.

6. Böneavsnitt
Nådeförsäkran
Den som förrättar förbönen lägger sin hand på den döendes huvud och säger:

I det heliga dopet blev du upptagen i Guds eviga nådeförbund, och vår
Frälsare Jesus Kristus har lovat vara med dig alla dagar till livets slut. Nu
säger han till dig: ”Var inte orolig, mitt barn, dina synder är förlåtna.”
Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes delaktighet
vare med dig. Amen.
eller

222

KASUALHANDLINGAR OCH ANDAKTER

Om än bergen rubbas och höjderna vacklar, skall min trohet mot dig inte
rubbas och mitt fredsförbund inte vackla, säger han som älskar dig, Herren.
När ditt uppbrott nalkas får du i trygghet lämna ditt liv i Frälsarens händer.
Må Gud låta sina heliga änglar föra dig till det himmelska hemmet och ge dig
sin eviga frid.
Den som förrättar förbönen lyfter handen från den döendes huvud och fortsätter:

Kära anhöriga och vänner. Må Gud ge er sin kraft och hjälpa er att förtrösta
på Jesus Kristus. Hans frid, som är mera värd än allt vi tänker, skall ge era
hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.

Förbön
Förbönen kan formuleras fritt.

L/S Låt oss be.
Vår Herre och Gud, käre himmelske Fader. Din nåd och kärlek är utan
gräns. Tag emot din tjänare NN. Var hans/hennes trygghet i dödens
stund och för honom/henne hem till det eviga livet. Detta ber vi om
genom din Son Jesus Kristus.
F

Amen.

Herrens bön
Herrens bön läses gemensamt.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 392.

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 icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.
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7. Välsignelse
L/S Må Gud, den allsmäktige och nådige,
Fadern och (c) Sonen och den heliga Anden,
välsigna och bevara dig.
F

Amen.

eller
L/S Herren välsigne dig och bevare dig.
Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.
Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.
I Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.
F

Amen.

8. Psalm
T.ex. psalm 60:4–6, 255:3, 515, 524, 579 eller 584.
Psalmen kan ersättas av en andlig sång.

224

KASUALHANDLINGAR OCH ANDAKTER

C. När någon har avlidit
Andakt enligt detta formulär hålls på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den
avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet eller vid kyrkan.
På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix
och ett tänt ljus. Man kan lägga blommor på den avlidnas bröst.
Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.

1. Psalm
T.ex. psalm 239, 241, 381 eller 390.

2. Inledning
Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

L/S I Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.
F
Amen.
L/S Herren vare med er.
F
Herren välsigne dig.

Inledningsord
Inledningsorden kan också formuleras fritt.

L/S Kära vänner. I vår sorg och saknad får vi denna stund stanna inför Jesu
ord när han säger: ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag
skall skänka er vila.” (Matt. 11:28)
eller
L/S Kära vänner. NN har lämnat detta liv. Nu står vi här med vår hjälplöshet inför döden och våra frågor inför mycket som vi inte förstår. Därför
vänder vi oss till Gud i bön och söker kraft och tröst ur hans ord. Låt
oss nu bli stilla inför Gud i vår sorg.
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3. Psaltarpsalm
Man kan också välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller någon annan psaltarpsalm.
Psaltarpsalmen kan ersättas av en psaltarparafras ur psalmboken, t.ex. 366 eller
400.
Psaltarpsalmen kan avslutas med Gloria Patri, som utelämnas under fastetiden
från och med femte söndagen i fastan.

Herren är min herde, *
ingenting skall fattas mig.
Han för mig i vall på gröna ängar, *
han låter mig vila vid lugna vatten.
Han ger mig ny kraft
och leder mig på rätta vägar, *
sitt namn till ära.
Inte ens i den mörkaste dal *
fruktar jag något ont,
ty du är med mig, *
din käpp och din stav gör mig trygg.
Din godhet och nåd skall följa mig *
varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara mitt hem *
så länge jag lever.
Ps. 23:1–4, 6
eller
Men nu är jag alltid hos dig, *
du håller mig vid handen.
Du leder mig efter din vilja, *
du för mig på härlighetens väg.
Äger jag dig i himlen *
önskar jag ingenting på jorden.
Min kropp och mitt mod må svika, *
men jag har Gud, han är min klippa för evigt.
Ps. 73:23–26
eller
Människans dagar är som gräset: *
hon spirar som blomman på marken,
så sveper vinden fram, och den är borta, *
platsen där den stod är tom.
Men evigt varar Herrens nåd *
mot dem som fruktar honom.
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Hans trofasthet når till kommande släkten, *
när man håller hans förbund.
Ps. 103:15–18

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

4. Bibelläsning
Någon eller några av följande bibeltexter kan läsas.
Man kan också välja bibeltexter enligt kyrkoåret eller andra bibeltexter.
Bibelläsningen kan följas av stilla meditation.

Pred. 12:7
Stoftet återvänder till jorden, sitt ursprung,
och livsanden återvänder till Gud, som gav den.
Rom. 8:38–39
Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter,
varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller
krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds
kärlek i Kristus Jesus, vår herre.
2 Kor. 5:1–5
Vi vet att då det tält som är vår jordiska boning rivs ner har Gud en byggnad
åt oss i himlen, en evig boning som inte är gjord av människohand. Medan
vi är här ropar vi av längtan efter att få ikläda oss vår himmelska boning. Ty
har vi väl klätt oss i den skall vi inte stå där nakna. Vi som ännu bor i tältet
ropar i vårt betryck; vi vill ju inte bli avklädda, vi vill bli påklädda, så att det
som är dödligt uppslukas av livet. Gud har själv skapat oss just för detta, och
som en borgen har han gett oss Anden.
Upp. 1:17–18
När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Och han lade sin
högra hand på mig och sade: ”Var inte rädd. Jag är den förste och den siste
och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag
har nycklarna till döden och dödsriket.”
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Joh. 11:25–26
Jesus säger:
”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han
än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö.”
Joh. 14:1–4
Jesus säger:
”Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders hus finns
många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er?
Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka
och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är. Och vägen dit jag
går, den känner ni.”

5. Tal/avskedsord
6. Psalm
T.ex. psalm 267, 371:5–6 eller 400.

7. Böneavsnitt
Bön
Bönen kan formuleras fritt.

L/S Låt oss be.
1.
Allsmäktige Gud, käre himmelske Fader. Döden har kommit oss nära när nu
NN har slutat sin livsvandring. Inför dig minns vi honom/henne och hela
hans/hennes liv, och denna stund tackar vi dig för allt som du gav oss genom
honom/henne. Vi känner tacksamhet för det som vi fått dela med varandra
under livet. Hjälp oss att med tacksamhet bevara minnet av NN i våra hjärtan. I förtröstan på din eviga nåd anförtror vi honom/henne och oss själva i
dina händer.
Gud, du ser våra innersta tankar. Hjälp oss att lita på din omsorg. I dig får vi
gömma också vår sorg. Tack för att vi får vila i dig också när vi är trötta och
utmattade. Hjälp oss att stå vid varandras sida i sorgen. Ge oss kraft och mod
att sköta de uppgifter som ligger framför oss och hjälp oss att bemöta varandra
med kärlek och vishet. Hjälp oss att inte stöta ifrån oss dem som vill visa sitt
deltagande.
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Gud, du vet vad vi behöver och du har lovat att alla våra suckar når fram till
dig. Därför kommer vi med förtröstan inför dig och ber: Hör nu också vår
tysta bön.
– tyst bön

Himmelske Fader. Vi tackar dig för livets gåva och för alla de stunder av både
glädje och sorg som du har gett oss. Hela vårt liv står i dina händer. Vi överlämnar oss åt din kärlek och nåd. Bevara oss i tron, så att vi en gång tillsammans med alla våra kära får uppstå till det eviga livet. Hör vår bön för din
Sons Jesu Kristi skull.
2.
Gud, du är en Gud för levande och döda.
Inför dig är alla levande.
Nu har döden besökt oss.
I denna stund minns vi NN och ber:
Låt oss också i döden förtrösta på den seger
som din Son Jesus Kristus har vunnit.
Detta ber vi om i hans namn.
3.
Helige, levande Gud.
Tack för att vi får lämna NN i dina händer.
Låt ditt eviga ljus lysa för honom/henne.
Ingjut din frid i våra hjärtan.
Var oss nådig
för din älskade Sons Jesu Kristi skull.
F

Amen.

Herrens bön
Herrens bön läses gemensamt.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 392.

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 icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.

NÄR NÅGON HAR AVLIDIT

229

Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

Korstecknet och avskedet
L/S Herre, ge NN den eviga vilan,
låt ditt himmelska ljus lysa för honom/henne.
Den som förrättar andakten tecknar korstecknet på den avlidnas panna och säger:

Må Guds heliga änglar föra dig till det eviga livet.
Den som förrättar andakten kan täcka över den dödas ansikte
med en duk eller be någon av de anhöriga göra det.

8. Välsignelse
L/S Må Gud, den allsmäktige och nådige,
Fadern och (c) Sonen och den heliga Anden,
välsigna och bevara oss.
F

Amen.

eller
L/S Herren välsigne oss och bevare oss.
Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig.
Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid.
I Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.
F

Amen.

9. Psalm
T.ex. psalm 31, 60:4–6, 65:6, 524 eller 560. Psalmen kan ersättas
av en andlig sång.
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D. I sorgehuset
Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.
På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix
och ett tänt ljus.

1. Psalm
T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399.

2. Inledning
Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

L/S I Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.
F
Amen.
L/S Herren vare med er.
F
Herren välsigne dig.

Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L/S Kära vänner. I vår sorg och saknad får vi denna stund stanna inför Jesu
ord, när han säger: ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag
skall skänka er vila.” (Matt. 11:28)
eller
L/S Kära vänner. NN har lämnat detta liv och hans/hennes plats i hemmet
är tom. Vi står villrådiga inför döden och bär på många frågor som inte
får något svar. Vi vet att sorgen behöver sin tid. Låt oss nu i stillhet och
bön söka hjälp hos Gud och lyssna till hans ord.

I SORGEHUSET
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3. Psaltarpsalm
Man kan också välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller någon annan psaltarpsalm.
Psaltarpsalmen kan ersättas av en psaltarparafras ur psalmboken, t.ex. 366.
Psaltarpsalmen kan avslutas med Gloria Patri, som utelämnas under fastetiden
från och med femte söndagen i fastan.

Barmhärtig och nådig är Herren, *
sen till vrede och rik på kärlek.
Han går inte ständigt till rätta med oss, *
hans vrede varar inte för evigt.
Han handlar inte mot oss som vi förtjänat, *
han ger oss inte våra synders lön.
Ty så hög som himlen välver sig över jorden, *
så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.
Så långt som öster är från väster, *
så långt från oss förvisar han vår synd.
Som en far visar ömhet mot barnen, *
så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom.
Ty han vet hur vi är skapade, *
han minns att vi är mull.
Människans dagar är som gräset: *
hon spirar som blomman på marken,
så sveper vinden fram, och den är borta, *
platsen där den stod är tom.
Men evigt varar Herrens nåd *
mot dem som fruktar honom.
Hans trofasthet når till kommande släkten, *
när man håller hans förbund.
Ps. 103:8–18
eller
Jag sträcker mina händer mot dig, *
öppnar mig som törstig jord.
Herre, skynda att svara mig, *
jag orkar inte mer.
Dölj inte ditt ansikte för mig, *
då blir jag lik dem som lagts i graven.
Låt mig var morgon möta din trofasthet, *
ty jag förtröstar på dig.
Visa mig den väg jag skall gå, *
jag sätter mitt hopp till dig.
Ps. 143:6–8
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Gloria Patri
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

4. Bibelläsning
Någon eller några av följande bibeltexter läses.
Man kan också välja bibeltexter enligt kyrkoåret eller andra bibeltexter.
Bibelläsningen kan följas av stilla meditation.

1 Thess. 4:13–18
Bröder, vi vill att ni skall veta hur det går med dem som avlider, så att ni inte
behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp.
Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då skall Gud också genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. Med stöd av vad
Herren lärt oss säger vi er detta: vi som är kvar här i livet då Herren kommer
skall inte gå före de avlidna. Ty när Herren själv stiger ner från himlen och
hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då skall de
som är döda i Kristus uppstå först, och därefter skall vi som är kvar i livet föras
bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och
sedan skall vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord.
1 Thess. 5:10–11
Jesus Kristus har dött för oss för att vi skall leva tillsammans med honom, vare
sig vi nu är vakna eller sover. Därför skall ni trösta och bygga upp varandra, så
som ni ju också gör.
Joh. 5:24–29
Jesus säger:
”Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom
som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen, utan har
övergått från döden till livet. Sannerligen, jag säger er: den stund kommer, ja,
den är redan här, då de döda skall höra Guds sons röst och de som hör den
skall få liv. Ty liksom Fadern äger liv, så har han också låtit Sonen äga liv, och
han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människosonen.
Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina
gravar skall höra hans röst och gå ut ur dem; de som har gjort det goda skall
uppstå till livet, och de som har gjort det onda skall uppstå till domen.”
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Joh. 14:1–4
Jesus säger:
”Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders hus finns
många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er?
Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka
och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är. Och vägen dit jag
går, den känner ni. ”

5. Tal
6. Psalm
T.ex. psalm 238, 364, 389, 405 eller 406.

7. Böneavsnitt
Bön
Bönen kan formuleras fritt.

L/S Låt oss be.
1.
Gud, vår Fader. Kom med ditt ljus in i vårt mörker. Vi överlämnar NN i dina
händer och tackar dig för allt det goda som du gav oss genom honom/henne.
Inneslut oss alla i din förlåtelse. Trösta oss i vår sorg. Hjälp oss att möta
framtiden med frimodighet och trygghet. Vi tror och förtröstar på din Son
Jesus Kristus, som är uppståndelsen och livet.
2.
Gud, vår himmelske Fader. Du känner sorgen i denna familj / detta hem.
Endast du kan ge trygghet och tröst. Var nära i saknaden. Ge kraft att uthärda
tomheten. Hjälp oss alla att lita på din omsorg och närhet när sorgen fyller
våra dagar.
Gud, du vet vad vi behöver och du har lovat att alla våra suckar når fram till
dig. Därför kommer vi med förtröstan inför dig med våra böner. Hör nu också
vår tysta bön.
– tyst bön
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Vi tackar dig för Kristi seger över döden. Låt ljuset från hans uppståndelse
lysa in i detta hem. Ge din hjälp och kraft för alla praktiska uppgifter som nu
ligger framför. Hjälp oss när vi möter andra människor. Vi överlämnar NN, oss
själva och varandra i dina händer. Hör oss, Gud, för din Sons Jesu Kristi skull.
3.
Gud, vår himmelske Far. Vi kommer inför dig med vår sorg. Du är vår enda
tillflykt när orden och krafterna har tagit slut. Vi överlämnar NN i dina kärleksfulla händer. Våra hjärtan är fyllda av sorg och förtvivlan. Far, du ser att
vårt eget liv är bristfullt på många sätt. Förbarma dig över oss. Ge oss kraft att
orka vidare och att kunna ta en dag i sänder. Hjälp oss när natten kommer, så
att vi får sova och hämta nya krafter. Sänd människor i vår väg som kan
trösta och hjälpa och som kan bära oss i förbön. Vi tackar dig för att du är vår
tröst och för att du har gett oss hoppet att en gång få återförenas med våra
kära i himlen.
F

Amen.

Herrens bön
Herrens bön läses gemensamt.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 392.

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

8. Välsignelse
L/S Må Gud, den allsmäktige och nådige,
Fadern och (c) Sonen och den heliga Anden,
välsigna och bevara oss.
F

Amen.
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eller
L/S Herren välsigne oss och bevare oss.
Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig.
Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid.
I Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.
F

Amen.

9. Psalm
T.ex. psalm 368, 376, 378, 386, 388 eller 402. Psalmen kan ersättas av en andlig sång.
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E. I krissituationer
Detta formulär kan användas vid större olyckor, vid katastrofer och i andra krissituationer.
Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.
Vid andakten kan man sjunga någon eller några av följande psalmer: 327, 341, 346, 349,
360, 363, 364, 376, 378, 382, 390 eller 401.

1. Psalm
2. Inledning
Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

L/S I Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.
F
Amen.
L/S Herren vare med er.
F
Herren välsigne dig.

Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L/S Kära vänner. Vi står här i vår bestörtning utan att kunna tänka klart.
Det som drabbat oss känns ofattbart och vi är tyngda av sorg. I denna
rådlöshet frågar vi med psalmisten: ”Förkastar Herren för alltid, skall
han aldrig mer visa nåd? Är Gud inte längre god mot oss, står vreden i
vägen för hans barmhärtighet?” Ändå ber vi: ”Lyssna på mig, skynda
till min hjälp.” (Ps. 77:8, 10, Ps. 31:3)
eller
L/S

Kära vänner. Vi står nu i en situation när så mycket har söndrats. Det
lidande som har drabbat oss tvingar oss att stanna upp. Vi har fått en
börda som vi inte själva orkar bära, och därför behöver vi kraft. Nu
om någonsin är vi kallade att tillsammans bära varandras bördor. ”Lider en kroppsdel, så lider också alla de andra.” (1 Kor: 12:26)

eller
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L/S

Kära vänner. Vi har nu tvingats att stanna upp. Vi trevar efter en fast
punkt för att kunna orientera oss på nytt. Vi väntar på någon som
kunde ge råd, men finner inga svar. Vi ville säga något, men orden är
tomma. Med Job måste vi utbrista: ”Jag sätter handen för min mun
och tiger.” (Job 40:4)

3. Psaltarpsalm
Man kan också välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller någon annan psaltarpsalm.
Psaltarpsalmen kan ersättas av en psaltarparafras ur psalmboken, t.ex. 400.
Psaltarpsalmen kan avslutas med Gloria Patri, som utelämnas under fastetiden
från och med femte söndagen i fastan.

Herren är min herde, *
ingenting skall fattas mig.
Han för mig i vall på gröna ängar, *
han låter mig vila vid lugna vatten.
Han ger mig ny kraft
och leder mig på rätta vägar, *
sitt namn till ära.
Inte ens i den mörkaste dal *
fruktar jag något ont,
ty du är med mig, *
din käpp och din stav gör mig trygg.
Du dukar ett bord för mig *
i mina fienders åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja *
och fyller min bägare till brädden.
Din godhet och nåd skall följa mig *
varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara mitt hem *
så länge jag lever.
Ps. 23
eller
Hör, Herre, när jag ropar, *
visa mig nåd och svara mig.
”Sök Herren”, manar mitt hjärta. *
Dig, o Herre, söker jag.
Dölj inte ditt ansikte för mig,
visa inte bort din tjänare i vrede, *
du som varit min hjälpare.
Stöt inte bort mig, överge mig inte, *
min Gud, du som räddar mig.
Om min far och min mor överger mig *
skall Herren ta sig an mig.
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Visa mig, Herre, din väg! *
led mig på en jämn stig,
jag omges av fiender.
Ps. 27:7–11
eller
Som hjorten längtar till bäckens vatten, *
så längtar jag till dig, o Gud.
Jag törstar efter Gud, *
efter den levande Guden.
När får jag komma, *
när får jag träda fram inför Gud?
Tårar har blivit min föda
dag och natt. *
Ständigt frågar man mig:
”Var är din Gud?”
Jag överväldigas av sorg *
när jag minns det som var,
hur jag gick i den Mäktiges hägn *
upp till Guds hus,
med tacksägelse och glädjerop *
i skaran som drog upp till högtid.
Varför är du tyngd av sorg, min själ,
och full av oro? *
Sätt ditt hopp till Gud!
Jag skall åter få tacka honom, *
min räddare och min Gud.
Ps. 42:2–6
eller
Gud är vår tillflykt och vår styrka, *
en hjälp i nöden, som aldrig svikit.
Därför räds vi inte om än jorden skälver *
och bergen störtar i havets djup,
om än vattnen brusar och skummar *
och bergen darrar vid havets uppror.
Folken larmar, riken vacklar. *
Då hörs hans röst och jorden bävar.
Herren Sebaot är med oss, *
Jakobs Gud är vår borg.
Ps. 46:2–4, 7–8
eller
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Herre, min Gud, om dagen ropar jag på hjälp, *
om natten stiger mitt klagoskri till dig.
Låt min bön nå fram, *
lyssna till min klagan.
Mitt liv är fyllt av elände, *
jag står vid dödsrikets rand.
Mitt lidande gör blicken skum.
Varje dag ropar jag till dig, *
Herre, jag sträcker mina händer mot dig.
Ps. 88:2–4, 10
eller
Herre, du har varit vår tillflykt *
från släkte till släkte.
Du fanns innan bergen föddes, †
innan jorden och världen blev till. *
Du är Gud från evighet till evighet.
Du låter människan bli mull igen, *
du säger: Bli vad du en gång var!
Tusen år är i dina ögon
som den dag som förgick i går, *
som en av nattens timmar.
Människorna sveper du bort, *
de är som morgonsömnen.
De förgås som gräset. †
Fast det frodas om morgonen är det förgängligt: *
mot kvällen vissnar det och torkar bort.
Kom tillbaka, Herre! Hur länge skall du vredgas? *
Förbarma dig över dina tjänare!
Mätta oss var morgon med din nåd, *
så får vi jubla av glädje i alla våra dagar.
Gläd oss lika länge som du plågat oss, *
lika många år som vi har lidit.
Ps. 90:1–6, 13–15
eller
Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
Herre, hör mitt rop, *
lyssna när jag bönfaller dig!
Om du lade synder på minnet, *
Herre, vem kunde då bestå?
Men hos dig finns förlåtelse, *
och därför fruktar man dig.
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Jag väntar på Herren,
jag längtar, *
jag hoppas få höra hans ord.
Jag längtar efter Herren
mer än väktarna efter morgonen, *
än väktarna efter morgonen.
Ps. 130:1–6
eller
Herre, du rannsakar mig och känner mig. †
Om jag står eller sitter vet du det, *
fast du är långt borta vet du vad jag tänker.
Om jag går eller ligger ser du det, *
du är förtrogen med allt jag gör.
Innan ordet är på min tunga *
vet du, Herre, allt jag vill säga.
Du omger mig på alla sidor, *
jag är helt i din hand.
Den kunskapen är för djup för mig, *
den övergår mitt förstånd.
Var skulle jag komma undan din närhet? *
Vart skulle jag fly för din blick?
Stiger jag upp till himlen, finns du där, *
lägger jag mig i dödsriket, är du också där.
Tog jag morgonrodnadens vingar, *
gick jag till vila ytterst i havet,
skulle du nå mig även där *
och gripa mig med din hand.
Om jag säger: Mörker må täcka mig, *
ljuset omkring mig bli natt,
så är inte mörkret mörkt för dig,
natten är ljus som dagen, *
själva mörkret är ljus.
Ps. 139:1–12

Gloria Patri
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
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4. Bibelläsning
Någon eller några av följande bibeltexter läses. Man kan också välja bibeltexter
enligt kyrkoåret eller andra bibeltexter.
Mellan texterna kan svar infogas (psaltarpsalm, psalm, sång, instrumentalmusik
eller stilla meditation).

Job 1:13–21
En dag när Jobs söner och döttrar var på fest hemma hos den äldste brodern
kom en budbärare till Job och sade: ”Oxarna gick för plogen och åsnorna
betade bredvid. Då kom sabeerna och rövade bort dem och högg ner folket.
Jag ensam kom undan och kan berätta det för dig.”
Medan han ännu talade kom en till och sade: ”Guds eld slog ner från
himlen och brände ihjäl fåren och folket. Jag ensam kom undan och kan
berätta det för dig.”
Medan han ännu talade kom en till och berättade: ”Kaldeerna anföll
med tre horder, de tog kamelerna och högg ner folket. Jag ensam kom undan
och kan berätta det för dig.”
Medan han ännu talade kom en till och sade: ”Dina söner och döttrar
var på fest hemma hos den äldste brodern. Då kom en väldig stormby farande
från öknen. Den tog tag i husets fyra hörn, och huset föll samman över folket
och alla dog. Jag ensam kom undan och kan berätta det för dig.”
Då reste sig Job och rev sönder sin mantel och skar av sitt hår. Han föll
på knä och sade:
”Naken kom jag ur min moders liv,
naken vänder jag åter.
Herren gav och Herren tog,
lovat vare Herrens namn.”
Klag. 3:1–8, 11
Jag är mannen som fått lida
under hans vredes gissel.
Han har drivit mig ut
i ett mörker utan ljusning.
Mot mig har han lyft sin hand
om och om igen.
Han trasade sönder mitt kött och min hud
och krossade benen i min kropp.
Han byggde en mur omkring mig,
omgav mig med gift och elände.
I mörker låter han mig bo
som de sedan länge döda.
Han har stängt in mig så att jag inte kan fly,
han har satt tunga bojor på mig.
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Hur jag än klagar och ropar
lyssnar han inte till min bön.
Han tvang mig av vägen och sönderslet mig
och lät mig ligga övergiven.
Klag. 3:16–26
Han krossade mina tänder mot stenar
och trampade ner mig i gruset.
Du tog bort allt gott ur mitt liv,
jag glömde vad lycka var.
Jag tänkte: Nu orkar jag inte mer,
jag hoppas inte längre på Herren.
Tanken på min nöd och hemlöshet
är malört och gift.
Den lämnar mig inte,
och jag är betryckt.
Detta går mig till sinnes,
därför våndas jag.
Men 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.
Det är gott att hoppas i stillhet
på hjälp från Herren.
Rom. 8:35, 37–39
Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller
svält, nakenhet, fara eller svärd? Nej, över allt detta triumferar vi genom
honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv,
varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen
skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.
2 Kor. 1:8–11
Jag vill att ni skall ha klart för er, bröder, hur svårt vi hade det i Asien. Vi
pressades så långt över vår förmåga att vi rent av misströstade om livet. Men
en dödsdom har vi alltid haft inom oss, för att vi inte skulle förlita oss på oss
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själva utan på den Gud som uppväcker de döda. Och han räddade oss från
dessa dödens angrepp och kommer att rädda oss igen. Till honom står vårt
hopp, han skall rädda oss. Och ni skall hjälpa till med er bön för oss, så att det
blir många som tackar Gud för den nåd vi får genom mångas medverkan.
Matt. 8:23–27
Han steg i båten, och hans lärjungar följde med. Plötsligt blev det så stark
sjögång att båten nästan försvann bland vågorna. Men han sov. De gick fram
och väckte honom: ”Herre, hjälp oss, vi går under.” Han sade: ”Varför är ni
rädda, ni trossvaga?” Sedan reste han sig och hutade åt vindarna och sjön,
och det blev alldeles lugnt. Folk häpnade och sade: ”Vem kan han vara? Till
och med vindarna och sjön lyder honom.”
Luk. 13:1–5
Vid samma tillfälle kom några och berättade för honom om de galileer vilkas
blod Pilatus hade blandat med blodet från deras offerdjur. Då sade han: ”Tror
ni att de var större syndare än alla andra i Galileen, eftersom detta kunde
hända dem? Nej, säger jag, men om ni inte omvänder er skall ni alla mista
livet som de. Eller de aderton som dödades när Siloatornet rasade, tror ni att
de var större syndare än alla andra i Jerusalem? Nej, säger jag, men om ni inte
omvänder er skall ni alla mista livet, precis som de.”

5. Tal
6. Psalm
Psalmen kan ersättas av sång, körsång eller instrumentalmusik.

7. Böneavsnitt
Bön
Bönen kan formuleras fritt.

L/S Låt oss be.
1.
Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja, allt i mig känner du
och omsluter du med ömhet, det svaga likaväl som det starka, det sjuka likaväl som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll. Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer. Fyll mig med ditt goda, så
att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga
och skadade och lägger din skatt i bräckliga lerkärl.
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2.
Herre, ditt kors restes mitt i vår värld. Mitt i vår jordiska verklighet står det
vänt mot lidandet och ondskan. Hjälp oss att bli stilla inför korset nu när
mörkret faller. Låt korset vara ett hoppets tecken för oss, Herre, du som brann
av kärlek till alla människor. Dig vare ära i evighet.
3.
Nådige och barmhärtige Gud. Vi kommer inför dig med allt som plågar oss:
osäkerheten och rädslan, oron och ångesten. Slut oss i din famn och trösta
oss i vår nöd. Hör vår bön för Jesu Kristi skull.
4.
Herre, Jesus Kristus. Du är densamme i går, i dag och i evighet. I din vård
överlämnar vi våra liv. Hjälp oss att vila i dig. Du är vår frid, du världens
Frälsare.
5.
Gud, all nåds källa. Var oss nära och skydda oss när mörkret sluter sig kring
oss, så att vi som plågas av vår egen och världens förgänglighet får vila i din
oföränderlighet. Genom Jesus Kristus vår Herre.
6.
Evige, allsmäktige Gud. Vi ber för honom/henne som nu har kallats från
detta förgängliga liv. Skänk honom/henne den eviga friden för din Sons Jesu
Kristi skull. Låt ditt eviga ljus lysa för honom/henne och låt henne av nåd få
del i de saligas uppståndelse. Trofaste Herre och Frälsare, Jesus Kristus, du har
för oss utgjutit ditt heliga och dyra blod. Ledsaga denna vår vän in i Guds
härlighet och upptag honom/henne i skaran av dina heliga. Förbarma dig
över oss och led oss på den rätta vägen, så att vi väl fullbordar vår livsvandring
och får del i de rättfärdigas uppståndelse.
7.
Barmhärtige Gud, käre himmelske Fader. I denna stund vänder vi oss till dig
med våra frågor, vår rädsla och vår oväntade sorg. Du är större än vårt hjärta
och vet allt. Du känner oss bättre än vi känner oss själva. Du ser till oss i
barmhärtighet och kärlek. Skänk oss din nåd och ge oss mod att vila i din
närhet. Trösta de sörjande, trösta oss alla. Herre, hör vår tysta bön.
– tyst bön

Vi ber för alla dem som nu har drabbats av sorg och lidande. Var dem nära.
Skänk kraft för denna dag och för de dagar som ligger framför. Hjälp oss att
handla rätt och med allas bästa för ögonen. Rädda oss från det onda och
hjälp oss att visa omsorg om varandra. Visa oss din väg och hjälp oss att gå
den. Herre, hör vår tysta bön.
– tyst bön
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Gud, du är livets och dödens Herre. Vår världs framtid vilar i dina händer.
Ständigt skapar du nytt liv. Också ur det onda och meningslösa skapar du
något nytt. Du ger oss en framtid och ett hopp. Du älskade världen så mycket
att du gav den din ende Son. Vi litar på löftet att ingenting kan skilja oss från
din kärlek. I dina händer lämnar vi oss själva och varandra. Prisat vare ditt
heliga namn.
8.
Herre, gör mig till ett redskap för din frid.
Låt mig bringa
kärlek där hatet råder,
förståelse där orätt har begåtts,
endräkt där splittring råder,
tro där tvivlet råder,
sanning där villfarelse råder,
ljus där mörker råder,
glädje där sorg och bedrövelse bor.
O Mästare!
Låt mig inte så mycket söka att bli
tröstad som att trösta,
förstådd som att förstå,
älskad som att älska.
Ty det är genom att
ge som man får,
glömma sig själv som man finner sig själv,
förlåta som man blir förlåten.
Det är genom att dö som vi uppstår till det eviga livet.
9.
Himmelske Fader, all trösts Gud.
Du känner varje människa,
du ser hennes nöd
och du är hennes enda rätta hjälpare.
Vänd i nåd ditt ansikte till dina tjänare
som nu ber till dig.
Vi är svaga;
gör oss starka i dig, du mäktige Gud.
Vi vet inte vilken väg vi skall gå;
var du vår herde, du som är Herren för alla dem
som vandrar på livets väg,
och för alla dem
som redan har nått fram till fridens boningar.
Ur din milda hand
väntar vi all godhet här i tiden
och salighet i evigheten.
Dig vare ära
genom Jesus Kristus.
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10.
Kom, heliga Ande,
sänd oss en strimma av det himmelska ljuset.
Kom, de fattigas fader.
Kom, goda gåvors givare.
Kom, hjärtats ljus och tröstare,
själens ljuva gäst och värme.
I arbetet är du vilan,
i hettan är du svalkan,
och i sorgen är du trösten.
Du underbara ljus,
fyll dina trognas hjärtan.
Heliga Ande, du kan förvandla oss.
Kom och rena det smutsiga,
vattna det torra, hela det sårade.
Bryt det som är hårt
och värm det som är kallt.
Sök upp dem som gått vilse.
Ge dina heliga gåvor till dem som litar på dig.
Styrk vår tro,
ge oss ett saligt slut och en evig glädje.

11. Förbön
Förbönsämnen väljs med beaktande av den aktuella situationen.

Allsmäktige Fader.
Vi kommer inför dig och ber för oss själva, för varandra
och för dem som nu är i våra tankar.
– Vi ber för vår kyrka och för vår församling.
(tystnad)

– Vi ber för vårt land och för vårt folk.
(tystnad)

– Vi ber för de förtvivlade, de lidande och de döende.
(tystnad)

– Vi ber för våra anhöriga och kära.
(tystnad)

– Vi ber för dem som har lämnat detta livet.
Vi lämnar våra avlidna / våra avlidna kära i din hand.
(tystnad)
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Allsmäktige Fader. I din hand lämnar vi oss själva, varandra och hela vår
värld.
F

Amen.

Herrens bön
Herrens bön läses gemensamt.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 392.

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

8. Välsignelse
L/S Må Gud, den allsmäktige och nådige,
Fadern och (c) Sonen och den heliga Anden,
välsigna och bevara oss.
F

Amen.

eller
L/S Må Guds frid som övergår allt förstånd
bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus.
Må Gud, den allsmäktige och nådige,
Fader (c) Sonen och heliga Anden,
välsigna och bevara er.
F

Amen.

eller
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L/S 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 (c) Sonens och den heliga Andens namn.
F

Amen.

9. Psalm
Psalmen kan ersättas av en andlig sång.
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9
Välsignelse av hem
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Välsignelse av hem förrättas av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.
På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix
och ett tänt ljus.
Välsignelsen av hemmet kan antecknas i vigsel- eller familjebibeln.

1. Ingångspsalm
T.ex. psalm 273 eller 462. Psalmen kan ersättas av annan musik.

2. Inledning
Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas.

L/S I Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.
F
Amen.
L/S Herren är vår hjälpare,
F
han som har skapat himmel och jord.
eller
L/S Herren vare med er.
F
Herren välsigne dig.

Alternativ A
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eller

Alternativ B

eller

Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L/S Kära kristna. Allt som Gud har skapat är gott och vi får ta emot det i
tacksamhet. Han har gett er, NN och NN, detta hem. I dag har vi samlats för att tacka Gud, alla gåvors givare, och för att lyssna till hans
ord. Vi ber om hans välsignelse över detta hem, över dem som bor här
och över alla gäster.
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eller
L/S Kära kristna. Hemmet är Guds stora gåva till oss. I vårt hem får vi leva
i trygghet och känna oss accepterade. När Kristus kommer in i ett hem
fylls det av förlåtelse och frid. I dag tackar vi Gud för detta hem och ber
att han skall välsigna det. Vi gör som vår Frälsare har lärt oss och säger:
”Frid över detta hus.” (Luk. 10:5)

3. Psaltarpsalm
Man kan välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller någon annan psaltarpsalm.
Psaltarpsalmen kan ersättas av en psaltarparafras ur psalmboken, t.ex. 366.
Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Den kan omges av en antifon. Psalmtoner,
se Gudstjänstboken s. 441. Omkväden till psaltarpsalmerna s. 404, nr 730.
Psaltarpsalmen avslutas med Gloria Patri, som kan ersättas av en psalmvers ur
psalmboken, t.ex. 22:15, 53:4, 90:4, 106:7, 147, 153, 173:4, 174:4, 254:4, 286:3 eller
566:7. Gloria Patri utelämnas under fastetiden från och med femte söndagen i
fastan.

Antifon
Min tillflykt är Herren,
jag har gjort den högste till mitt värn.
Ps. 91:9

Psalm
Den som bor i den Högstes skydd *
och vilar i den Väldiges skugga,
han säger: ”Herren är min tillflykt och min borg, *
min Gud som jag förtröstar på.”
Han täcker dig med sina vingar, †
under dem finner du tillflykt, *
hans trofasthet är en sköld och ett bålverk.
Din tillflykt är Herren, *
du har gjort den Högste till ditt värn.
Ps. 91:1–2, 4, 9
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.
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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
Om inte Herren bygger huset *
är byggarnas möda förgäves.
Om inte Herren vaktar staden *
är väktarens vaka förgäves.
Förgäves stiger ni tidigt upp
och går sent till vila, †
ni som sliter för ert bröd. *
Men sina vänner ger Herren framgång.
Ps. 127:1–2

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

Antifonen upprepas

4. Bibelläsning
Någon eller några av följande bibeltexter läses.
Man kan också välja bibeltexter enligt kyrkoåret eller andra bibeltexter.
Bibelläsningen kan följas av stilla meditation.

1 Mos. 18:1–5
Herren visade sig för Abraham i Mamres lund. Abraham satt i tältöppningen
under den hetaste tiden på dagen. Han såg upp och fick se tre män stå där
framför honom. Då reste han sig från sin plats i tältöppningen och skyndade
emot dem och kastade sig till marken. ”Herre”, sade han, ”visa mig den hedern att du inte går förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så att ni får
tvätta av era fötter. Sedan kan ni lägga er och vila under ett träd, så tar jag
fram lite mat som ni kan styrka er med innan ni fortsätter – nu när ni ändå
har kommit vägen förbi.” De svarade: ”Ja, gör det!”
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5 Mos. 8:12–14, 17
När du äter dig mätt och bygger fina hus att bo i, när dina kor och får förökar
sig, när du får mer av silver och guld och allt vad du äger förmeras, akta dig då
för att i högmod glömma Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ut ur
slavlägret. Tro inte att du av egen kraft och förmåga har skaffat dig denna
rikedom.
Jos. 24:15
Josua sade:
”Jag och min släkt vill tjäna Herren.”
Apg. 16:31
Tro på herren Jesus, så skall du bli räddad, du och din familj.
Rom. 12:10–18
Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning. Slappna inte i er iver, håll er brinnande i anden. Tjäna Herren.
Gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Hjälp Guds
heliga med vad de behöver, vinnlägg er om gästfrihet. Välsigna dem som
förföljer er, välsigna dem och förbanna dem inte. Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. Bemöt alla lika och håll er inte för goda
att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont.
Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor
så långt det är möjligt och kommer an på er.
Fil. 4:4–7
Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se
hur fördragsamma ni är. Herren är nära. 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. 3:12–17
Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren
har förlåtit er skall också ni förlåta. Men över allt detta skall ni ha kärleken,
det band som ger fullkomlighet. 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
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lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesu
namn och tacka Gud fadern genom honom.
Hebr. 13:2
Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft
änglar till gäster utan att veta om det.
1 Petr. 4:8–10
Framför allt skall ni älska varandra hängivet, ty kärleken gör att många synder blir förlåtna. Var gästfria mot varandra utan att knota. Tjäna varandra,
var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd
i dess många former.
Upp. 3:20
Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren,
skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig.
Luk. 10:38–42
Medan de var på väg gick Jesus in i en by, och en kvinna som hette Marta
bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria, som satte sig
vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon
hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: ”Herre,
bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt
henne att hjälpa till.” Herren svarade henne: ”Marta, Marta, du gör dig
bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har
valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne.”
Luk. 19:1–10
Jesus kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette
Sackaios, och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se
vem denne Jesus var men kunde inte för folkmassan, för han var liten till
växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se
honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot
honom och sade: ”Skynda dig ner, Sackaios, i dag skall jag gästa ditt hem.”
Sackaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som
såg det mumlade förargat: ”Han har tagit in hos en syndare.” Men Sackaios
ställde sig upp och sade till Herren: ”Hälften av vad jag äger, herre, skall jag
ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon, skall jag betala igen
det fyrdubbelt.” Jesus sade till honom: ”I dag har räddningen nått detta hus –
han är också en son till Abraham, och Människosonen har kommit för att
söka efter det som var förlorat och rädda det.”
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Joh. 12:1–3
Sex dagar före påsken kom Jesus till Betania, där Lasaros bodde, han som
Jesus hade uppväckt från de döda. Man ordnade där en måltid för honom;
Marta passade upp, och Lasaros var en av dem som låg till bords med honom.
Maria tog då en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde Jesu fötter
och torkade dem sedan med sitt hår, och huset fylldes av doften från denna
balsam.
Joh. 15:9–12
Jesus säger:
”Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.
Om ni håller mina bud, blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min
faders bud och är kvar i hans kärlek.
Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli
fullkomlig. Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat
er.”

5. Svar
Psalm, sång eller instrumentalmusik.

6. Tal
7. Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

8. Böneavsnitt
Växelbön
Växelbönen kan läsas eller sjungas.
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Välsignelse
L/S Gud har i sin godhet gett oss ett hem och människor som står oss nära.
Må Gud, den treenige, Fadern och (c) Sonen och den heliga Anden,
välsigna detta hem, dem som bor här och alla gäster.
eller
L/S Guds ord säger att det som Herren välsignar, det förblir välsignat för
alltid.
I förtröstan på detta löfte välsignar jag detta hem i Faderns och (c)
Sonens och den heliga Andens namn. Må detta hem vara en plats där
man frågar efter Gud och följer hans vilja. Må Guds frid bo i era hjärtan.

Förbön
Förbönen kan formuleras fritt.

L/S Låt oss be.
1.
Himmelske Fader. Vi prisar dig för de gåvor som du ger oss och för din närvaro
i livets alla skiften. Ur din hand får vi ta emot allt vad vi har. Hjälp oss att rätt
bruka dina gåvor. Välsigna detta hem. Låt dem som bor här känna trygghet
och samhörighet. Hjälp dem att älska och respektera varandra. Låt dem som
gästar detta hem få känna värme och gemenskap. Hör oss för din Sons Jesu
Kristi skull.
2.
Gode Gud. Vi tackar dig för hemmet vi fått. Vi tackar dig för att vi här får
leva, arbeta och vila. Var du, Herre, med oss i vårt hem. Beskydda oss i din
godhet, så att vi i vårt hem känner trygghet och frid och får kraft för våra
uppgifter. Ge vårt hem en grund som håller också i prövningarna. Bevara
sämjan i vårt hem. Hjälp oss att slå vakt om vår kristna tro och att föra den
vidare till nya släktled. Låt vårt hem vara öppet för alla som du sänder till oss.
Detta ber vi om i din Sons Jesu Kristi namn.
F

Amen.
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Herrens bön
Herrens bön läses gemensamt.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 392.

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

9. Psalm
T.ex. psalm 278, 285:1–2, 289, 292 eller 492.

10. Välsignelse
Denna välsignelse kan också sjungas.

L/S Må Gud, den allsmäktige och nådige,
Fadern och (c) Sonen och den heliga Anden,
välsigna och bevara oss.
F
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eller
Alternativ text till denna välsignelse s. 393.

L/S 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 (c) Sonens och den heliga Andens namn.
F

Amen.

11.Avslutande musik
T.ex. psalm 288:1–6, 307, 454, 464 eller 584. Psalmen kan ersättas av sång nr 750 som är avsedd att sjungas vid välsignelse av
hem, s. 419 eller instrumentalmusik.
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Den ekumeniska formen av Herrens bön
Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen.
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Alternativ text till välsignelsen
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 (c) Sonens och den heliga Andens namn.

ALTERNATIV TEXT TILL VÄLSIGNELSEN
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I handboken är det angivet var en psalm kan ersättas av sång eller annan musik.
Utom i den apostoliska välsignelsen används också här, liksom i Evangelieboken och Gudstjänstboken, uttrycket den heliga Anden. Enligt kyrkomötets beslut kan den som så önskar även använda benämningen den helige Ande.
Dagens bön och tacksägelsebönen efter nattvarden kan även sjungas om
ifrågavarande bön har s.k. klassisk form. Exempel på recitationsformel för bön i
klassisk form finns i Gudstjänstboken, s. 448.
Melodi till Herrens bön ingår i Gudstjänstboken på s. 450. I första hand är
denna melodi avsedd för tidebönerna, men den kan också användas i andra gudstjänster. En förutsättning för att man skall kunna sjunga Herrens bön är dock att
församlingen kan melodin och sålunda har möjlighet att aktivt delta i bönen.

Teckenförklaringar:
L
P
S
F
*
†
c
(c)
[]

liturgen
prästen
försångare, förebedjare, textläsare
församlingen
församlingen står
i samband med psaltarpsalmen anger tecknet * mediatio, kort paus
flexa anger melodiskt fall i samband med psaltarpsalmerna
liturgen välsignar församlingen med korsets tecken
liturgen eller förebedjaren kan göra korstecken
text inom klammer kan utelämnas
indraget moment kan utelämnas
indrag vid psaltarpsalmerna anger körväxling
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