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.
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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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