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B. När en kyrka byggs
Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira
andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra
församlingslokaler byggs.
Andakten kan ledas av kyrkoherden, en församlingsanställd eller en församlingsmed-
lem.

Psalmer
Följande ingångspsalmer kan användas: 163, 164, 167, 176 eller 545:1 och 4.

Inledningsord
Moment 2.

Kära församling. Vi har samlats på den plats där vår nya – – – skall byggas /
samlats för att lägga grundstenen till vår nya – – – . Vi ber om Guds välsig-
nelse och beskydd för det arbete som nu har inletts. Byggandet är ett sam-
arbete som kräver yrkeskunskaper av många slag. Vi tackar Gud för var och
en som deltar i arbetet med denna kyrka/byggnad.

[Grundstenen symboliserar hållbarhet. Också människolivet behöver en stark
grund. Som kristna vet vi att denna grund är Jesus Kristus.]

Vi ber att den kyrka/byggnad som snart reser sig på denna plats skall få fylla
sin uppgift och sprida budskapet om Guds rike på denna ort.

Psaltarpsalm
Moment 3.

Antifon
Om inte Herren bygger huset
är byggarnas möda förgäves.

Ps. 127:1
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Psalm

Ljuvlig är din boning, *
Herre Sebaot!

Jag förtärdes av längtan
till Herrens förgårdar. *
Nu jublar min själ och min kropp
mot den levande Guden.

Sparven har funnit ett rede *
och svalan ett bo för sina ungar:

dina altaren, Herre Sebaot, *
min konung och min Gud.

Lyckliga de som bor i ditt hus *
och alltid kan sjunga ditt lov.

Ps. 84:2–5

eller

Tacka Herren, ty han är god, *
evigt varar hans nåd.

Öppna för mig rättfärdighetens portar! *
Jag vill gå in och tacka Herren.

          Här är Herrens port, *
         här får hans trogna gå in.

Jag tackar dig för att du hörde min bön *
och blev min räddning.

Stenen som husbyggarna ratade *
har blivit en hörnsten.

Detta är Herrens eget verk, *
det står för våra ögon som ett under.

Detta är dagen då Herren grep in. *
Låt oss jubla och vara glada!

Herre, hjälp oss! *
Herre, ge framgång!

Välsignad den som kommer i Herrens namn! *
Vi välsignar er från Herrens hus.

Ps. 118:1, 19–26

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

Antifonen upprepas.
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Bibelläsning
Moment  4.

Jes. 28:16

Herren Gud säger:
Se, jag lägger en grundsten på Sion,
en sten som håller provet,
en utvald hörnsten som säker grund.
Den som har tro förhastar sig inte.

1 Kor. 3:9–11

Vi är ju Guds medhjälpare, och ni är Guds åker, Guds bygge.
Tack vare den nåd Gud har gett mig har jag som en klok byggmästare

lagt en grund som någon annan bygger vidare på. Men var och en måste
tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan
finns, och den är Jesus Kristus.

1 Petr. 2:4–5, 9–10

När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men
utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett
andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer
som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus.

Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds
eget folk som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret
till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som
förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet.

Upp. 21:9–14

En av änglarna sade:
”Kom, jag skall visa dig bruden, Lammets hustru.” Och han förde mig i

anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden
Jerusalem, som kom ner ur himlen från Gud, full av Guds härlighet. Och den
lyste som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis. Den hade en stor
och hög mur och tolv portar, och vid portarna tolv änglar, och namn var
skrivna där, namnen på Israels tolv stammar. I öster var tre portar, i norr tre
portar, i söder tre portar och i väster tre portar. Stadsmuren hade tolv
grundstenar, och på dem stod tolv namn, Lammets tolv apostlar.
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Matt. 7:24–27

Jesus säger:
”Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok

man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna
blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte, eftersom det var byggt
på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem
är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom,
vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, och det rasade och raset blev
stort.”

Böneavsnitt
Moment  8.

Bön
När man inleder arbetet:

Låt oss be.

Vi prisar dig alltid och överallt, helige Herre, allsmäktige Fader, evige Gud,
genom Jesus Kristus, vår Herre. Vi tackar dig för att evangeliet om din Son
ända sedan apostlarnas tid har ljudit bland folken och för att också vi får leva
som medlemmar av din kyrka.

Låt – – – , som skall resa sig på denna plats, vittna om dina goda gärningar.
Må denna byggnad vara en fyrbåk i mörkret och ett helgat rum för försam-
lingens gemenskap. Låt oss här finna ett öppet fönster mot evigheten. Lär
din församling att älska denna/detta – – – .

Herre, vi ber dig om vishet och kunskap när vi nu inleder byggandet. Välsigna
vårt arbete och låt det framskrida väl. Skydda oss för skador och faror.

Vi förtröstar på ditt namn och ser framåt i trygghet. Du har lovat vara med oss
alla dagar. Hör oss, barmhärtige Gud.

När man lägger grundstenen:

1.
Allsmäktige, barmhärtige Gud. Din kyrka har apostlarna och profeterna till
grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. I ditt namn lägger vi nu grundstenen
för denna helgedom. Vi tackar dig för att vi får vara med om att planera och
bygga den. Välsigna vårt arbete och beskydda dem som bygger. Gör oss eniga.



103NÄR EN KYRKA BYGGS

Låt evangeliets budskap och församlingens lovsång få ljuda på denna plats.
Detta ber vi om i vår Frälsares Jesu Kristi namn.

2.
Allsmäktige Herre och Gud. Om inte du bygger huset, är byggarnas möda
förgäves. Du har gjort din Son till hörnsten och grund för ditt rike. Vi ber dig:
Välsigna den byggnad vars grundsten vi nu lägger. Låt alla som deltar i
byggandet av denna/detta  – – –  uppleva glädjen att lyckas i sitt arbete.
Välsigna deras samarbete och skydda dem för alla faror. Låt denna byggnad
tjäna ditt rike. Detta ber om vi i vår Herres och Frälsares namn.




