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grundstommen för andakterna. För varje särskild andakt finns längre fram inledningsord,
bibelställen, böner och psalmer. Materialet kan även användas i tillämpliga delar i vecko-
gudstjänsten, högmässan eller andra andakter och gudstjänster. Andakten kan ledas 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
Psalmen kan ersättas av annan musik.

2. Inledning

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

L/S I Faderns och (+) 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.

Detta formulär följer i huvuddrag Gudstjänstbokens formulär för kort tidebön och utgör

Alternativ A
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Alternativ B

eller

el ler
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Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt av den som leder andakten.

3. Psaltarpsalm
Psaltarpsalmen bör ansluta sig till andaktens tema, men man kan också välja en
psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller någon annan lämplig psaltarpsalm. Den k a n
också 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.
Psaltarpsalmen avslutas med Gloria Patri, som kan ersättas av en psalmvers ur
psalmboken, t.ex. 22:15, 53:4, 90:4, 106:7, 122:5, 153, 173:4, 174:4, 254:4, 286:3, 566:7
eller 568:9. Gloria Patri utelämnas under fastetiden från och med femte söndagen
i fastan.

4. Bibelläsning
Man läser någon eller några bibeltexter som ansluter sig till andaktens tema.
Också bibeltexter enligt kyrkoåret eller andra lämpliga bibeltexter kan väljas.
Textläsaren anmäler bibelstället.

5. Svar
Svaret kan vara en psalm, en psaltarpsalm, sång, musik eller
stilla meditation. Då flera texter läses kan bibelläsningen och
svaret alternera.

6. Tal

7. Psalm
 Psalmen kan ersättas av annan musik.

8. Böneavsnitt
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Växelbön
Växelbönen kan läsas eller sjungas.

Välsignelse
I de formulär där detta moment ingår finns särskilda välsignelse-
ord.

Bön
Bönen hålls enligt förslagen för de enskilda formulären eller utformas fritt.

– bön
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Herrens bön
Herrens bön läses gemensamt. Den kan också sjungas. Melodi, se Gudstjänst-
boken s. 450.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 151.

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.

Tacksägelsepsalm

9. Välsignelse
Välsignelsen kan läsas eller sjungas.

eller
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Alternativ text s. 152.

P/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 (+) Sonens och den heliga Andens namn.

F Amen.

10. Avslutande musik
Psalm, sång eller instrumentalmusik.




