
116 ANDAKTER VID OLIKA TILLFÄLLEN

A. Välsignelse av sådden
Välsignelsen förrättas av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.
Enligt gammal tradition har denna välsignelse skett under tiden mellan bönsöndagen
och Kristi himmelsfärdsdag (de s.k. gångdagarna).

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 447:1– 5, 468, 532, 533:1–2 eller 536
– före välsignelsen 486 eller 535:6
– tacksägelsepsalm: 284 eller 451

Man kan också använda någon av sångerna nr 754 och 755, som är avsedda att sjungas
vid välsignelse av sådden, s. 164.

Inledningsord
Moment 2.

Kära vänner. Gud lovar oss i sitt ord: ”Så länge jorden består skall sådd och
skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra att
skifta”(1 Mos. 8:22). Vi minns detta löfte och har därför med tillförsikt samlats
för att välsigna årets sådd.

Psaltarpsalm
Moment 3.

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, *
visa din härlighet för våra barn.

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

Ps. 90:13–17

eller
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När Herren vände Sions öde, *
då var allt som om vi drömde:

vi skrattade, vi sjöng av glädje, *
och jublet steg från våra läppar.

Då sade man bland folken: *
Herren har gjort stora ting med dem!

Ja, Herren gjorde stora ting med oss, *
och därför var vi glada.

Herre, vänd vårt öde, *
liksom du ger liv åt bäckarna i Negev.

De som sår under tårar *
skall skörda med jubel.

Gråtande går de *
och sår sin säd.

Jublande kommer de *
och bär sina kärvar.

Ps. 126

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

Bibelläsning
Moment  4.

1 Mos. 1:11–12

Gud sade: ”Jorden skall ge grönska: fröbärande örter och olika arter av fruktträd
med frö i sin frukt skall växa på jorden.” Och det blev så. Jorden frambringade
grönska: olika arter av fröbärande örter och olika arter av träd med frö i sin
frukt. Och Gud såg att det var gott.

5 Mos. 8:10–14

Då du äter dig mätt, skall du prisa Herren, din Gud, för det rika land han har
gett dig. Akta dig för att glömma Herren, din Gud, och försumma inte att
hålla hans bud, föreskrifter och stadgar, som jag i dag ger dig. 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.
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1 Kor. 3:6–9

Aposteln Paulus skriver:
”Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den

som planterar eller den som vattnar betyder något, bara Gud, han som ger
växten. Den som planterar och den som vattnar är ett, men var och en skall
få sin lön efter sitt arbete. Vi är ju Guds medhjälpare, och ni är Guds åker,
Guds bygge.”

Matt. 6:26, 34

Jesus säger:
”Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador,

men er himmelske fader föder dem. Är ni inte värda mycket mer än de? Gör
er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer.
Var dag har nog av sin egen plåga.”

Matt. 13:3–8

Jesus sade:
”En man gick ut för att så. När han sådde föll en del på vägkanten, och

fåglarna kom och åt upp det. En del föll på de steniga ställena, där det inte
fanns mycket jord, och det kom fort upp eftersom myllan var tunn. Men när
solen steg sveddes det och vissnade bort eftersom det var utan rot. En del föll
bland tistlarna, och tistlarna växte upp och kvävde det. Men en del föll i den
goda jorden och gav skörd, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt.”

Mark. 4:26–29

Jesus sade:
”Med Guds rike är det som när en man har fått utsädet i jorden. Han

sover och stiger upp, dagar och nätter går, och säden gror och växer, han vet
inte hur. Av sig själv bär jorden gröda, först strå, så ax, så moget vete i axet.
Men när grödan är mogen låter han skäran gå, för skördetiden är inne.”

Böneavsnitt
Moment  8.

[Välsignelse]

Gud har gett människan i uppdrag att bruka och vårda skapelsen. Må Gud,
den treenige, Fadern och (+) Sonen och den heliga Anden, välsigna sådden
och årets växt.
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Bön

Vår Skapare och Gud. Människornas, djurens och hela skapelsens liv vilar i
dina händer. Du har skapat oss att vara dina medarbetare. Vi ber om vishet
och förmåga att bära detta ansvar.

Vi tackar dig för tidigare generationer, vars verk vi får föra vidare. Vi gläds
över maskiner och redskap som underlättar vårt arbete och ber om vishet att
inte skada naturen med dem. Fyll oss med tro och förtröstan i vår dagliga
gärning.

Nu vänder vi våra blickar till dig och ber för årsväxten. Välsigna den med
gynnsamt väder. Ge oss kraft och hälsa, och skydda oss för alla faror.

Käre Fader. Hjälp oss att ta emot framtiden ur din hand. Låt oss få växa till
som människor och befria oss från själviskhet och hårdhet. Lär oss att minnas
att vi behöver det bröd för det eviga livet som vår Frälsare ger oss i sitt ord och
i den heliga nattvarden. Ge oss ett vaket samvete och mod att alltid göra det
rätta. Gör oss beredda att dela vårt bröd och vår välfärd med andra.

Vår Gud och Fader, dig tillhör lovsången och tacksägelsen släkte efter släkte,
nu och alltid och i evighet.




