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E. Välsignelse av hem
Välsignelse av hem förrättas av en präst, en församlingsanställd eller en församlings-
medlem.
På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix
och ett tänt ljus.
Det fullständiga formuläret för välsignelse av hem finns i Kyrkliga förrättningar, del 1, s.
249.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 273 eller 462
– före välsignelsen: 278, 285:1–2, 289, 292 eller 492
– avslutande musik: 288: 1–6, 307, 454, 464, 584 eller sång nr 750, s. 159.

Inledningsord
Moment 2.

Kära kristna. Allt som Gud har skapat är gott och vi får ta emot det i tack-
samhet. 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.

eller

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)

Psaltarpsalm
Moment 3.

Antifon
Min tillflykt är Herren,
jag har gjort den Högste till mitt värn.

Ps. 91:9
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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.

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.
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Bibelläsning
Moment 4.

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!”

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.
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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. 3:12–17

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 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
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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.”

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.”
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Böneavsnitt
Moment 8.

Välsignelse

Gud har i sin godhet gett oss ett hem och människor som står oss nära. Må
Gud, den treenige, Fadern och (+) Sonen och den heliga Anden, välsigna
detta hem, dem som bor här och alla gäster.

eller

Guds ord säger att det som Herren välsignar, det förblir välsignat för alltid.
(1 Krön. 17:27)

I förtröstan på detta löfte välsignar jag detta hem i Faderns och (+) 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.

Bön

1.
Himmelske Fader. Vi prisar dig för de gåvor som du ger oss och för att du är
nära 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. Låt oss få känna trygghet och frid i vårt hem och ge oss kraft för våra
uppgifter. Låt vårt hem få vila på 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.




