
Välsignelse 

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. 
Amen.

Psalm  
t.ex. psalm  31,  60: 4 - 6,  524, 571,  584 
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Sorgeandakt hålls på begäran av de anhöriga. Den kan hållas i patientrummet, i 
sjukhusets kapell eller i hemmet. Andakten leds av en präst, en annan församlingsanställd, 
någon som hör till personalen eller en närstående till patienten. 

Psalm 
t.ex. psalm 319,  381,  382,  390,  522 

Inledande välsignelse 
I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. 

Psaltarpsalm 90: 1 - 6, 12 - 17

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. 
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. 
Visa din makt för oss som tjänar dig, 

Herre, vår Gud, låt oss känna din ljuvlighet. 
Låt allt vi gör krönas av framgång! 

Helige, levande Gud. 
Tack för att vi får lämna  

              i dina händer. 

Låt ditt eviga ljus lysa för honom/henne. 
Ingjut din frid i våra hjärtan. 
Var oss nådig 

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, 

Ty riket är ditt och makten och härligheten 

Amen.

Korstecknet och avskedet 

Den som förrättar andakten tecknar korstecknet på den avlidnes panna och säger:

Må Guds heliga änglar föra dig till det eviga livet. 

Den som förrättar andakten kan täcka över den dödes ansikte med en duk eller 
 be någon av de anhöriga göra det. 

visa din härlighet för våra barn.  

för din älskade Sons Jesu Kristi skull. 

Bön

och förlåt oss våra skulder, 
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, 
och inled oss icke i frestelse 
utan fräls oss ifrån ondo. 

i evighet. 

Herre, ge honom/henne den eviga vilan, 
låt ditt himmelska ljus lysa för honom/henne.

Herrens bön


