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Förord
Det år vår kyrka firar sitt 125-årsjubiléum utkommer Kyrkohandbok för Missionskyrkan – till församlingens tjänst. Den har fastställts av Kyrkostyrelsen och rekommenderas för bruk från första söndagen i advent 2003.
Gudstjänstlivet både präglar och berättar om en kyrkas identitet. I dåvarande
Svenska Missionsförbundet väcktes tidigt behov av ordningar för dop, nattvard och andra akter i församlingen. 1893 utarbetades de första ordningarna
av distriktsföreståndarna. Under 1910-talet tillsattes en ”ritualkommitté”. Förslaget 1927, under pågående debatt om bibelsyn, bekännelse och med liturgisk
avrustning, kom 1928 i reducerad version.
1947 blev handboken åter mer komplett. Nytt var bl.a. ordning för vigsel med
laga verkan och komplettering av evangelieboken med texter ur GT. Då svarade
bokförlagskommittén för utgivningen för att undvika 1927 års kontroverser.
Därefter har missionsföreståndarna tillkallat kommittéer, vars resultat anmälts i
Missionsstyrelsen. 1963 präglades handboken dels av ordinationsutredningen,
dels av konstitutionsarbetet. Handboken 83 föranleddes av NT 1981, men också
av liturgisk utveckling. Den kom att utges tillsammans med Alliansmissonen.
Senare antog Svenska Frälsningsarmén den som sin.

Uppdrag och arbete
En ny kyrkohandbok, inte bara revidering, behövdes inför 2000-talet. Några av
motiven framgår ur direktiven till kyrkohandbokskommittén, som tillsattes
1999, bl.a. att
• förankra arbetet i den lokala församlingens behov och särskilt ta till vara uttryck för gudstjänstlivets mångfald och förnyelse,
• beakta behovet av språklig förnyelse, bl.a. med hänsyn till Bibel 2000, de ekumeniska översättningarna av Herrens bön och trosbekännelserna,
• beakta de förändringar som den nya konstitutionen ger uttryck för,
• arbeta i nära ekumenisk samverkan med andra kyrkosamfund, särskilt när det
gäller akter som dop, konfirmation, vigsel, begravning och ordination.
Till detta kom arbetet i ekumenisk samverkan kring den nya evangelieboken till
första advent 2003. Psalmer och Sånger 1987, som innebar genombrott för aktiv
församlingsmedverkan i gudstjänsten, kommer i ny upplaga med 84 nya sånger.
Gudstjänsttexterna har arbetats om utifrån handboksarbetet i kyrkor och samfund.
Medarbetare över hela landet har berikat arbetet på olika sätt: Grupparbete vid
medarbetardagar, pastorer som prövat akter och texter och gett nya uppslag, oli-
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ka konsultationer – men mest de över 50 utförliga remissvaren från både medarbetare och församlingar. Många av förslagen har prövats i praktiken.

Ekumeniskt samarbete
Arbetet har skett med ekumeniska kontakter, först med Svenska kyrkan, som redan hade kommit långt i sitt arbete. Kommittén har inbjudit övriga kyrkor och
samfund till konsultationer samt till skrivardagar. Tankar, texter och förslag har
delats med, förutom Svenska kyrkan, Alliansmissionen, Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Pingströrelsen. I slutskedet har akter som vigsel och begravning samt andra texter samordnats.
Bland ekumeniska remissvar med viktiga synpunkter kan nämnas Sveriges
Kristna Råd, Alliansmissionen, Baptistsamfundet, Katolska kyrkan samt Svenska kyrkan.

Förnyelserörelse
Under de senaste decennierna har en liturgisk utveckling ägt rum genom internationell och ekumenisk påverkan. Böner, sånger, och mässor, bl.a. från Taizé
och Iona, har inspirerat. Det s.k. Limadokumentet, Dop, nattvard, ämbete, och liturgiarbetet som följt, har fått genomslag i kyrkor av skilda konfessioner. Lokal
ekumenik har också förnyat gudstjänsten.
Framtidens gudstjänstliv kommer nog att uppvisa större mångfald och snabbare
förändringar. Uppgiften blir då mer att peka på grundläggande mönster, mindre
att ange fasta ordningar. Djupare medvetenhet ger större frihet till mångfald i
den lokala församlingen.

Till församlingens tjänst
Det har funnits en önskan, att handboken skall vara hela församlingens. I praktiken
har den blivit pastorns bok. Betoningen av motiv och grundmönster, särskilt i första kapitlet, kan vara start för samtal i styrelser och gudstjänstgrupper, med dem
som medverkar, men också i samband med dop, nattvard, vigsel och begravning.
Vår önskan är, att denna bok ska bidra till förnyelse - fördjupning av gudstjänstens
grundmönster och stimulans till skapande mångfald i små och stora församlingar.
Missionskyrkans bidrag också ekumeniskt kan vara det fruktbara spänningsfältet
mellan Frihet och ordning.
KRISTER ANDERSSON
Missionsföreståndare
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TEOLOGISK GRUND

Genom historien har Guds församling framträtt på olika sätt, men är alltid tydlig
och synlig i omvärlden. Den firar gudstjänst, förkunnar Guds ord, döper och firar nattvard. Den vittnar om sin tro samt handlar i det samhälle och bland de
människor som omger den.
–––
Församlingen förenar sig med hela Guds kyrka i en bekännelse av Gud som Fader, Son och helig Ande. Varje enskild kristen har frihet att söka klarhet i tolkningen av Guds ord. När kristna under Andens ledning tillsammans delar Ordet
leder denna öppenhet till mångfald och bygger upp gemenskapen.
Församlingen hålls samman av sitt centrum, Jesus Kristus, inte av sina gränser.
Gud ensam vet vilka som är de kristna. Genom Guds ord, dopet och nattvarden
inbjuds var och en som vill följa Kristus och växa i tro att dela församlingens liv
och gemenskap.
ur grundsatserna

Gudstjänst
Gudstjänsten är församlingslivets centrum. Från kyrkans första tid har Guds folk
samlats på dagen för Kristi uppståndelse.
Gudstjänsten är ett möte med Gud, den helige. När Guds folk ärar och lovsjunger
Gud, tar kyrkan del i den himmelska församlingens lovsång. Mångfalden återspeglar Guds rike som en gränslös gemenskap. Den heliga Anden befriar från
instängdhet och rädsla till öppenhet och frimodighet. Anden sänder kyrkan ut i
världen, till Guds mission.
Gudstjänsten är ett möte mellan människor, som samlas kring Jesus Kristus. De delar
Guds ord, tar emot dop, nattvard och syndernas förlåtelse. De bekräftar och förnyar tron, uttrycker ansvar för gemenskapens liv genom offergåvor och förbön
samt sänds i världen. Gudstjänst och vardag uttrycker församlingens vila vid
källorna och rörelse ut till uppgiften i hela skapelsen.
8
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Guds ord
Ordet väcker tro, förmedlar Guds nåd och är riktlinje för tron och livet i Jesus
Kristus. När Ordet läses och förkunnas, gör Anden det levande och verksamt.
Det ger undervisning, vägledning, tröst, hopp och glädje både i det enskilda livet och i gemenskapen. Det utmanar och utrustar till vittnesbörd och tjänst

Nattvard
Vid Herrens bord är Kristus närvarande i bröd och vin, ger sig själv åt sina lärjungar, leder sin församling till djupare gemenskap och utrustar den för vittnesbörd och tjänst i vardagen. Nattvarden har sin förebild i det gamla förbundets
minnesmåltid över befrielsen från slaveriet, med osyrat bröd och påskalamm,
samt i förbundsmåltiden. Nattvarden är det nya förbundets måltid.
Herrens måltid är en glädjefylld tacksägelse till Skaparen för livet ur Guds hand.
Nattvarden är ett nedkallande av den heliga Anden. Nattvarden firas till minne
av Kristus och hans försoningsdöd till syndernas förlåtelse.
Nattvarden är en gemenskapens måltid, öppen för alla som söker denna gemenskap. Tidens och rummets gränser bryts igenom, likaså gränser mellan människor. Vid Herrens bord får gemenskapen med Kristus och med människor sitt
fulla uttryck. Församlingen uppfordras att dela brödet i världen och bära budskapet om försoningen vidare. Herrens måltid är ett tecken på framtid och hopp
– en gränslös gemenskap i Kristi kropp, ett rättfärdighetens, kärlekens och fridens rike i den heliga Anden. Den firas i väntan på den dag då Guds rike kommer i kraft.

Bön
Bönen är ett uttryck för människans gemenskap och samtal med den treenige
Guden. Den har sin plats både i gudstjänsten, i mindre grupper och i enskildhet.
Den gemensamma bönen – lovprisning, tacksägelse och förbön – ger inspiration
för den enskilda andakten.
ur trons grund och innehåll

TEOLOGISK GRUND
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ANVISNINGAR

I detta kapitel behandlas söndagens huvudgudstjänst – den som inriktas på att
vara ett möte för hela mångfalden. Utifrån gudstjänstens huvuddelar ges exempel på hur en helhet kan gestaltas, liksom ett par exempel på enklare form för
gudstjänst och nattvardsandakt. Anvisningarnas grundläggande motiveringar
är viktigare än fixerade ordningar. Så stimuleras friheten och den lokala liturgiska skaparglädjen.
Det betyder, att exemplen nedan eller olika delmoment inte är avsedda att finnas
med i alla gudstjänster. Att ge plats för mångfalden är inte detsamma som att
överlasta varje gudstjänst med varje tänkbart inslag, utan att välja och variera
också över tiden.
Församlingen kan ha många andra former för gudstjänst som öppnar för närhet och
relationer för människor i olika situationer och åldrar, t.ex. när något allvarligt
händer i samhället eller den egna omgivningen. Det kan finnas gudstjänster
med undervisningsinriktning eller med skilda teman. Andra är mer utåtriktade,
främst för ovana kyrkobesökare. Den lilla gruppen kan samlas till bibelsamtal,
bön och lovsång. För exempel på detta hänvisas till olika böcker om gudstjänsten i första hand till Byggstenar för gudstjänsten.

Frihet och ordning
Ett samspel mellan frihet och ordning hör till Missionskyrkans tradition. Det betyder, att de bärande och genuina uttrycken för kyrkans gudstjänstliv genom
alla tider förenas med frihet i utformningen. Detta sker utifrån den lokala församlingens situation och resurser. I ett levande gudstjänstliv växer det fram en
mångfald av former – från det mycket enkla till ett rikare uttryckssätt, särskilt
vid stora högtider.
Varje gudstjänst har en rytm, ett återkommande grundmönster, oavsett om det
är nedskrivet eller bevarat som något självklart. Det ger en trygg ram som kan
10
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kännas igen och berättar om hur församlingen uttrycker sin tro och sin gudsrelation i den kristna gudstjänsten genom tiderna och på olika platser.
Detta grundmönster blir tydligast i den enkla gudstjänsten, där Missionskyrkans tradition lever stark – en hela folkets gudstjänst som utformas efter de resurser som finns. Sättet på vilket församlingen firar gudstjänst berättar både om
innehållet i evangeliet, grunddragen i kristen tro samt om församlingens liv och
inbjudan att dela gemenskapen.

Lovsång inför Guds ansikte
Glädje, lovsång, tacksamhet och tillbedjan inför Gud, vår skapare, hör till de uttryck på vilka församlingen känns igen i alla tider. Gudstjänsten förenar alla heliga i himmel och på jord. Därför bärs församlingen av ett levande hopp, som
gör att den kan sjunga lovsång också mitt i världens nöd.
Gudstjänsten ger uttryck för en dubbel rörelse: – Rörelsen in mot livets och gemenskapens centrum, ett möte med levande Gud, men också ett möte med Guds
folk. – Rörelsen ut till möte med människor och förvaltarskap av hela Guds skapelse i vardagens gudstjänst. Man kan också tala om det dubbla perspektivet av
vila vid källorna och utmaning till vittnesbörd och tjänst.

Kristus är närvarande
Jesus säger: ”Där två eller tre är församlade i mitt namn är jag mitt ibland dem”
(Matt. 18:20). Församlingen bärs av detta löfte när den firar gudstjänst. Kristus
är med i läsningen av Guds ord, tolkningen idag genom predikan, i dop och
nattvard, i bön och lovsång.
Gudstjänsten är en förkunnelse av Jesu Kristi evangelium – det glada budskapet
för alla människor som finns i församlingens närhet. Därför bör gudstjänsten alltid vara utformad så, att den riktar sig till och innesluter människor som står
främmande för kyrkan och kristen tro.

Genom Andens kraft
Den kristna gudstjänsten bärs av den heliga Andens kraft och får sin rikedom av
att mångfalden av Andens gåvor kommer till uttryck. Den mynnar ut i två vägar. Gudstjänsten rör vid det personliga troslivet: Dels inbjudan till bekännelse,
lärjungaskap och överlåtelse eller förnyelse när Anden leder till tro och växt,
dels sändning till vardagens gudstjänst.
ANVISNINGAR
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Anden påminner kyrkan om varför den är till, om dess sändning (mission) och
uppgift. Liksom Jesus var sänd i världen av Fadern sänder han i sin tur sina lärjungar i Andens kraft (Joh. 20:22). Kyrkan är kallad att vara Kristi kropp i världen – tydlig, synlig och handlande.

Hela folkets tjänst
Ordet liturgi betyder egentligen tjänst för folket eller arbete i gemenskap för det
gemensamma bästa. I den kristna kyrkan blev det ordet för församlingens tro,
tillbedjan och tjänst.
Att pastorn/församlingsföreståndaren har till uppgift att förbereda och ansvara
för gudstjänstlivet betyder inte att det är ett ensamuppdrag – tvärtom. Den ”särskilda tjänsten utgår från allas uppdrag och hela kyrkans tro”. Det gäller i hög
grad både gudstjänsten som sådan och förkunnelsen. Däremot har pastorn ett
särskilt ansvar för att både helhet och mångfald kommer till uttryck samt att
gudstjänstlivet reflekterar hela kyrkans tro.
Det finns olika sätt att ge uttryck för att gudstjänsten är hela folkets tjänst, där
många är med och tar ansvar. Det kan ske i förberedelserna, t.ex. genom olika
former för gudstjänstgrupper, i långsiktig planering eller för varje enskild gudstjänst, där ett brett ansvarstagande kan växa fram. Olika grupper i församlingen
kan också vara med i förberedelser och genomförande en del söndagar. Det viktiga är att Ordet, förkunnelsen, sångval och musik medverkar till helhet i både
gudstjänstens inre rytm och söndagens/dagens budskap.
Gudstjänsten som hela folkets tjänst uttrycks främst genom hela församlingens
aktiva delaktighet. Den gemensamma sången bär budskapet och bär lika tydligt
den gemensamma kristna tron som predikan. Också deltagande i bibelläsning,
bön och bekännelse, tillsammans eller växelvis, öppnar för delaktighet.
Känslan av gemensamt arbete stärks om de som har olika uppgifter återspeglar
mångfald i ålder, kön eller olika grupper som kan finnas i en församling. De som
medverkar kan behöva vägledning och träning så att de tryggt kan utföra sina
uppgifter.

Alla åldrar
När Jesus talade om Guds rike, använde han ofta bilden av fest och gemenskap,
där alla inbjuds och får rum. När Jesus lyfte fram barn i en miljö där det inte var
självklart, blir detta ett uttryck för att barnen självklart hör hemma i gemenskapen på sina villkor. I vår tid kan detta också vara en hjälp att fråga om församlingens gudstjänst har plats för alla.
12
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Det är angeläget att barnens medverkan är en integrerad del av gudstjänsten,
inte ett isolerat inslag. Barnens liturgiska delaktighet är viktig, t.ex. genom att de
tänder ett bönens ljus, ber böner de själva formulerat eller med berättelser. De
kan också medverka genom textläsning, förbön etc. allt efter lokala förutsättningar och tradition. Om det inte finns andra former för barnen att ha en synlig
och given plats, kan deras närvaro markeras med återkommande moment, t.ex.
Barnens minuter.
I församlingar med barn och ungdomar får gudstjänsten färg av att också de
yngre är med, inte bara finns med. Denna fråga uttrycker en grundtanke om att
kyrka och gudstjänst är till för alla och berör hela kroppens behov. Hur detta kan
få konkreta uttryck beskrivs närmare i Byggstenar för gudstjänsten.

Rummet och rörelsen
Rummet kan vara en hjälp att berätta om gudsnärhet och den kristna trons innehåll. Här kan det som finns där användas på ett markerat sätt: nattvardsbord/
altarbord, predikstolen, dopfunt/dopgrav, orgel, piano.
I rummet finns ett visuellt centrum i nattvardsbord/altarbord med ljus och blommor, ibland en uppslagen bibel, som berättar om närvaron av den Helige. Det
kan vara platsen för ingångsbön och förbön. Dit bär vi våra gåvor, där dukas
Herrens måltid som vi får ta emot. Om möjligt bör detta visuella centrum inte
skymmas under någon del av gudstjänsten. Kör och sånggrupper kan finnas vid
sidan om, både för att ögat ska kunna söka sig till ett andaktscentrum och för att
medverkan av människor inte ska uppfattas som uppträdande inför publik.
Predikstolen berättar om Ordet i läsning och förkunnelse, även om predikan inte
behöver bindas till denna plats. Ibland finns en läspulpet, där gudstjänstbibeln
ligger uppslagen och där textläsningarna sker.
Platsen för orgel, piano, kör och solosång berättar budskapet i sång och musik.
Rörelsen inåt som vila och återhämtning bär också utåt till vardagens uppgift.
Den bör kännas i gudstjänstens rytm, men rörelsen kan göras tydlig på olika
sätt. Att bära in nattvardsgåvorna och bära ut dem efteråt kan vara exempel på
en rörelse som berättar om vägens sakrament. Andra exempel på både rum och
rörelse kan vara dopplatsen med sin berättelse om portens sakrament, att man
häller i dopvattnet och att texterna läses ur den stora gudstjänstbibeln. Vid högtidligare tillfällen med procession, berättar särskilt utgången med hela församlingen, fylld av liv, om pilgrimsvandringen: ”Lyft Kristuskorset högt, följ Mästaren där han går …” (Psalmer och Sånger nr 407).

ANVISNINGAR
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Rörelsen finns om man går till ljusbäraren för att tända ljus, när man står upp vid
lovsång och evangelieläsningen, hälsar varandra med Guds fred på väg att ta emot
nattvardens gåvor. Den enkla rörelsen att stå upp (markeras med *) under lovsång
och läsningen av evangelietexten ger en betoning åt vissa delar av gudstjänsten,
samtidigt som denna rörelse talar om delaktighet snarare än om åhörarskap.

Ekumeniska texter,
böner och symboler
Herrens bön, välsignelsen och trosbekännelsen hör till ett gemensamt kristet arv
som förenar kyrkan i alla tider och på alla platser. Ofta används dessa böner och
texter i gemensam läsning, varför det är angeläget att ha gemensamma formuleringar också i mötet med andra kyrkor på orten.
Herrens bön hör samman med varje gudstjänst, liksom med olika akter som
dop, vigsel och begravning. Den är en del av nattvardsbönen. Det betyder, att
den utgår från sin vanliga plats då gudstjänsten innehåller nattvard. 1996 års
ekumeniska översättning används. Nattvard vid sjukbesök (sid. 119) samt begravningsgudstjänst (sid. 139) ger dock 1917 års översättning som alternativ.
Välsignelsen (den aronitiska, 4 Mos. 6:24ff med trinitarisk avslutning) används i
denna handbok med översättning både från år 1917 och år 2000. Här finns olika
lokal praxis, där en del församlingar föredrar den tidigare översättningen med
dess konjunktivformer. Denna diskussion går rakt genom olika kyrkor och någon gemensam ekumenisk överenskommelse har inte träffats. Om man önskar
använda välsignelsebönen som gemensam bön utantill (Herren välsignar/e
oss …), kan det vara värdefullt att man bestämmer sig för en form för att undvika
osäkerhet. Samtal om praxis kan med fördel ske lokalekumeniskt. När man använder den aronitiska eller apostoliska välsignelser (2 Kor. 13:13; Fil. 4:7) bör privata redigeringar eller tillägg undvikas av respekt för bibeltexten.
Om dop förekommer i gudstjänsten har den aronitiska välsignelsen företräde i
dopakten. Detsamma gäller konfirmationsakt. Andra välsignelseord kan då användas på annan plats i gudstjänsten. Exempel på olika former för välsignelser
finns också i Psalmer och Sånger nr 968–973.
Trosbekännelsen, den apostoliska, bör alltid finnas i dop- och konfirmationsakter och där inte ersättas av egna eller modernare varianter, eftersom den representerar den universella kyrkans gemensamma tro. 1996 års ekumeniska över14
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sättning med senare redigering används genomgående i denna handbok. Olika
kyrkor kan ha skilda uttryck för ”den heliga universella/katolska/världsvida/allmänneliga kyrkan”. I nattvarden och gudstjänstlivet i övrigt kan den apostoliska
trosbekännelsen ersättas av trosbekräftelse, alternativa uttryck för tron på Gud
som treenig, också i sjungen form – se Psalmer och Sånger nr 945–946.
Nicenska trosbekännelsen kan användas som alternativ, särskilt vid större högtidsdagar eller i samband med dop och ordination. Eftersom den inte är allmänt
känd kan, vid sidan av gemensam läsning, olika former övervägas, där t.ex. den
inledande raden i varje artikel (Vi tror på en enda Gud, Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus, Vi tror på den heliga Anden) läses gemensamt, medan utvecklingen av
de tre artiklarna läses av 1–3 lektörer – se sid. 36.
Korsets tecken. Genom ekumenisk påverkan, inte minst internationellt, har det
blivit vanligare att göra korstecken som ett personligt uttryck för tacksamhet eller som bön om Guds välsignelse över det egna livet när man tagit emot nattvardsgåvorna eller välsignelsen.
I denna handbok har angetts med (+) när korstecknet kan användas i välsignelsen över församlingen, på pannan vid dopbekräftelse, över brudparet vid vigsel
eller över kistan vid begravning. I den enskilda själavården, t.ex. vid avlösning i
bikten, understryker korstecknet Guds ords försäkran om syndernas förlåtelse. I
många församlingar kan införandet av korstecken över församlingen upplevas
främmande. Nya bruk av detta slag bör, om de införs, först förankras genom undervisning och samtal.
Kyrkoårets rytm kan återspeglas i färger på predikstolskläde, duk på nattvards/altarbord eller blommor. Med olika antal ljus, två, fyra eller sex, kan man
markera festkaraktären vid en del sön- och helgdagar.
Ljuset som symbol har snabbt spridit sig i svensk kristenhet. Det används huvudsakligen i två former.
Först kom ljusbäraren, ofta i form av en glob, där det i mitten finns ett centralt,
lite större ljus. Detta brukar kallas för Kristusljuset – Kristus är världens ljus. Men
han kallar också sina lärjungar att vara världens ljus. För våra böneljus runtom
globen eller trädet hämtar vi ljus av hans ljus. I en tid då ljuset tycks tala på ett
obestämt sätt är det viktigt att församlingen knyter an till den rika kristna symbolvärlden runt ljuset.
Den andra nya formen för levande ljus i kyrkan är uppståndelse- eller påskljuset
som bär kristusmonogrammet. Det knyter an direkt till påskhändelserna och
kan lämpligen tändas vid läsningen av uppståndelsetexten på påskdagen. Det
får sedan brinna under varje gudstjänst fram till Kristi himmelsfärdsdag, men
kan också vara tänt i samband med dop och begravning.
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Om församlingen delar ut dopljus, också med kristusmonogram, kan det tändas
på uppståndelseljuset för att belysa dopets berättelse om död till liv. Därifrån är
steget nära till att använda dopljuset också som överlåtelsehandling vid begravningsgudstjänsten.
Att stå eller sitta. I en allmänkyrklig tradition finns också vissa grundmönster
när man sitter, står eller faller på knä. Det senare är i allmänhet svårt, då kyrkbänkarna sällan är byggda för knäfall. Det kan däremot användas vid altarrunden, då man tar emot nattvarden, eller vid andakter med några få deltagare.
Det vanligaste är att man står upp vid lovsång, läsning av evangelietexten, trosbekännelsen och vid vissa moment i kyrkliga akter: dop, vigsel, begravning och
ordination t.ex. I Psalmer och Sånger och i tryckta gudstjänstordningar brukar
en * ange att församlingen står upp.
Gemensamma läsningar. I Psalmer och Sånger, men också i olika gudstjänstböcker, finns exempel på bibeltexter och böner som kan användas för gemensam läsning eller bön i gudstjänstens olika delar – se nr 900–991. Evangelieboken 2003 innehåller en psaltarpsalm för varje sön- och helgdag i anslutning till dagens tema.
Den är uppställd grafiskt, så att den kan användas också för växelläsning.
Ytterligare exempel på böner och andra läsningar finns i Byggstenar för gudstjänsten eller nedan under gudstjänstens skilda moment. Missionskyrkans tradition
av fri bön, särskilt när det gäller förbönen, bör stärkas. Ett sätt att hjälpa människor till större frimodighet kan vara samtal kring innehållet i den offentliga bönen i gudstjänsten och aktuella förbönsämnen, både i grupp och enskilt. Den gemensamma bönen i gudstjänsten bildar ofta mönster för den enskilda andakten.

Gudstjänstens grundmönster
Sedan den första församlingens tid består söndagens gudstjänst av två huvuddelar: Ordets och Bordets gudstjänst med en inledande och en avslutande del, samling och sändning. Varje söndag är en påskdag, då församlingen möter den levande och uppståndne Kristus med jubel och glädje, i närhet och med bön om vägledning för att sändas i Andens kraft till vardagens gudstjänst.
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Samling
Inför Guds ansikte
Samlingen inför gudstjänsten är en stillhetens oas mitt i allt brus. Där går stråk
av längtan efter det heliga. Om man väljer att ge ett hälsningsord här, bör detta
göras innan gudstjänsten börjar med ingångssång, musik eller klockringning. En
sådan hälsning kan t.ex. avslutas: Nu börjar vi gudstjänsten med att /samla oss i
stillhet och eftertanke / lyssna till … /sjunga tillsammans …
När första församlingssången slagit an dagens tema blir ingångsordet en hälsning
från Herren själv. Ingångsordet kan väljas t.ex. ur dagens psaltarpsalm i evangelieboken. Det kan också läsas tillsammans eller växelvis mellan kvinnor och
män. I Psalmer och Sånger är psaltarpsalmen uppställd så, att den lätt kan läsas
växelvis.
Den inledande bönen bör vara kort och koncentrerad och främst innehålla tre
moment: Tillbedjan, tacksägelse och bekännelse. Där får vi be oss in i Guds närhet, lägga av de bördor vi bär med oss och höra förlåtelsens och befrielsens ord.
Lovsången uttrycker tacksamhet och glädje.

Guds folk tillsammans
I hälsningsorden, här eller före gudstjänstens början, berättas kort om temat och
vilka som medverkar. Välkomstorden bör vara så öppna att den som är ovan att
besöka en gudstjänst inte känner sig utestängd av privatiserande uttryck.
Om en grupp tillsammans förberett gudstjänsten kan man föra vidare en tanke,
fråga eller en reflexion från gruppen som öppnar och skapar förväntan inför
gudstjänstens budskap. Hälsningen kan också innehålla en personlig reflexion
eller vittnesbörd från det egna livet, förutsatt att det är mycket kort och koncentrerat. Traditionen av personligt vittnesbörd kan förnyas på flera sätt utan att det
känns privat.
Gemenskapsmomentet är också platsen för välsignelse av barn, dop, tacksägelse
och förbön för livets början och för dess slut, för vigsel som förrättats, men också
andra vägmärken vi människor står inför. Om man vill markera ett moment där
barnen står i centrum kan deras medverkan ske här.

Ordet
Guds tilltal i Ordets läsning och förkunnelse understryks i valet av sångtexter av
kör, solist och församling. Svaret på Guds ords tilltal kan uttryckas i trosbekännelsen efter predikan, särskilt om nattvard firas.
ANVISNINGAR
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Kyrkoår och evangeliebok
Bibelns rikedom och bredd behöver komma till uttryck i gudstjänsten med läsningar både ur Gamla och Nya testamentet. Kyrkoåret, återspeglat i den ekumeniska Evangelieboken 2003, har växt fram under hela kyrkans historia med utgångspunkt från jul, påsk och pingst. Det återspeglar grundfakta i frälsningshistorien och ger församlingen kontinuitet i undervisningen. Det är också en ekumenisk
och evangelisatorisk tillgång, att förkunnelse och undervisning i olika församlingar och kyrkor behandlar samma ämne.
Evangelieboken 2003 anger en kort ämnesrubrik för varje söndag, som ger öppenhet för olika infallsvinklar. Ibland kan annat tema än den givna rubriken ge
bättre ingång i gudstjänstens grundbudskap utifrån den lokala eller aktuella situationen.

Bibelläsning och bön
Textläsningarna från Gamla och Nya testamentet läses med fördel av annan än
den som predikar, gärna av kvinna/man och olika åldrar.
Dagens bön (två alternativ i Evangelieboken eller fri bön) inför Guds ord kan antingen föregå den första läsningen eller komma efter den andra.
Mellan GT- och epistelläsningen kan solo-, kör- eller en kort församlingssång
finnas. Dessa väljs så, att de understryker och gör budskapet tydligt eller är en
bön om Andens ljus över Guds ord till oss alla. Andra sätt för församlingens aktiva instämmande kan utformas lokalt genom en kort bön, läsning eller sjungen
text – se nedan, sid. 35, eller Psalmer och Sånger nr 942–943.

Predikan
Predikan kan ta sin utgångspunkt från en eller flera av söndagens texter i den
aktuella årgången, inte självklart enbart evangelietexten. Det ger också gudstjänstbesökarna möjlighet att förbereda sig inför dagens texter. Även om man
alltså i första hand följer Evangelieboken, bör det finnas frihet att utforma gudstjänsten och välja texter med hänsyn till den lokala församlingens behov eller till
vad som händer i samhället och världen, om detta inte leder till ensidighet. Temagudstjänster under en period kan vara ett sådant exempel. Det är dock en fördel, om alternativ till kyrkoårets texter följer dess rytm.
Formen för förkunnelsen begränsar sig inte till det talade Ordet. Evangeliet kan
återberättas eller gestaltas i drama, dans, musik, konst. Ordet kan delas i samtal,
inte minst där gudstjänst firas i en liten grupp. För olika uttryckssätt hänvisas
bl.a. till Byggstenar för gudstjänsten.
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Bordet
Vid Herrens bord blir mötet med Jesus Kristus tydligt i bröd och vin. I den urkristna församlingen firades nattvard varje söndag, Kristi uppståndelses dag. Vi
är långt från den traditionen, men många församlingar har återupptäckt värdet
av att oftare få ta emot Kristus genom brödet och vinet.

Gemenskapens måltid
De heliga handlingarna bär budskapet i ett symbolspråk, ibland tydligare än ord
i ett samhälle där de många orden tröttar och ofta känns ytliga. I varje nattvard
öppnar de olika motiven för fördjupad förståelse av måltidens rika innebörd och
språk: tacksägelse till Skaparen, Kristi närvaro i bröd och vin, befrielsen från
synd, måltiden på väg till frihet, åminnelse av Jesu försoningsgärning, vilket är
mer än att minnas det som hänt. Då vi bryter brödet och delar bägaren ”framkallas” händelsen på nytt.
Där finns också gemenskapen med Gud och församlingen. När vi tar emot gåvorna, tar vi emot Kristus i våra liv. Festen firas här på jorden i gemenskap också
med dem som gått före. De olika nattvardsmotiven bidrar till rikare förståelse av
måltiden. Se även sid. 9.
De nya orden, ”Detta är trons mysterium” kommer från den s.k. Limaliturgin,
en ekumenisk nattvardsordning, som snabbt fått genomslag i alla nyare ordningar i Europas reformerta och lutherska kyrkor. Denna handbok är den första i
Sverige som använder den. Orden kan också fungera som signal för gemensam
läsning: ”Kristus, din död …”

Goda ordningar
Nattvarden omges av en naturlig högtidskänsla, samtidigt som den är uttryck
för fest och glädjefylld lovsång. Symbolerna är starka och tydliga, vilket gör att
man bör handha det som hör till både ordningarna för nattvard och nattvardsgåvorna med varsamhet och respekt för det heliga, bortom orden.
Dit hör hur man förbereder bröd och vin innan det bärs in till nattvardsbordet.
Dit hör också frågan om hur man hanterar det som blivit över. Oblater kan användas igen. Både bröd och vin från församlingens nattvard kan komma till användning under veckan vid nattvard i hemmet bland sådana som inte kunnat
delta. Det kan kännas som en styrka, att man får del av samma bröd och vin som
funnits med i församlingens gudstjänst. Här kan man utveckla en varlig praxis,
kanske låta överblivet vin, liksom dopvattnet ur dopfunten, återvända till naturen vid en utvald plats på kyrktomten.
Som regel leds nattvarden av ordinerad pastor. I gemensam nattvard med t.ex.
Svenska kyrkan bör detta alltid vara fallet av ekumeniska skäl. Det är en lång
ANVISNINGAR
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tradition i Missionskyrkan att, när pastor saknas, någon annan i församlingen,
t.ex. församlingsföreståndare som inte är pastor, väljs av församlingen och avskiljs genom bön och handpåläggning för uppdraget att leda nattvarden.
Nattvardens karaktär av mångfald i enhet gör det naturligt att de som är med
och delar ut gåvorna, nattvardstjänarna, är kvinnor och män i skilda åldrar. När
många hjälper till att dela ut nattvardens bröd och vin kan pastorn bekräfta uppdraget vid nattvardsbordet t.ex. med orden: ”Idag är det ert uppdrag att dela ut av
brödet och vinet i församlingen. Tjäna därför Herren med glädje.”

Yttre former
Formerna för utdelandet kan skifta, beroende på om nattvarden ingår i en större
gudstjänst eller firas i den lilla gruppen. Det är väsentligt, att den öppna inbjudan motsvaras av yttre möjligheter att delta i gudstjänsten. Man ska också ha
möjlighet att avstå från deltagande utan att känna sig utpekad. Om det är gående kommunion eller man tar emot gåvorna knäfallande i duklag måste den som
har svårt att gå fram få tillfälle att ta emot gåvorna i bänken.
Den gemensamma bägaren ger tydligare symbolspråk än individuella bägare.
Ett sätt att lösa en del människors tveksamhet att dricka ur samma bägare är att
använda intinktion, där brödet doppas i bägaren med vin. Tydliga praktiska
upplysningar för att undvika osäkerhet bör ges, antingen i en tryckt gudstjänst/nattvardsordning, i hälsningsord, inbjudan till nattvarden eller i pålysningarna.

Ofta – med glädje och allvar
Nattvarden bör firas ofta och med glädje. Förutom den regelbundna rytmen under året i församlingen är det naturligt att överväga att fira denna glädjefest vid
kyrkoårets stora högtider eller då texterna på ett särskilt sätt anknyter till nattvarden: julnattsmässa, kyndelsmässodagen med dess ljuständning, midfastosöndagen med dess tema av Livets bröd, skärtorsdagen och under påsken, då så är lämpligt, t.ex. påsknattsmässa med dopbekräftelse, påskdagens gudstjänst eller Annandag påsk med Emmausvandringen och den Uppståndnes närhet, Pingstdagen, Kristi förklarings dag, Tacksägelsedagen och Alla helgons dag då gemenskapen
med alla heliga i himmel och på jord blir tydlig.
Nattvarden har också en allvarssida, där Jesu lidande för oss in i det mörka och
svåra i världen. Det djupa allvaret leder i nattvarden fram till längtan och hopp.
Vår tid har utvecklat olika temamässor, präglade av den miljö man lever i, händelser av glädje och sorg, viktiga livsfrågor eller behov av identitet i den egna
kulturmiljön. Detta vittnar om vilken mångfald av uttryckssätt nattvarden stimulerar till – utifrån sitt innehåll, sin kraft och några få bärande moment.
20

GUDSTJÄNSTEN

01Missionshandbok.ORIG

03-09-24

13.53

Sida 21

Bärande respektive önskvärda moment
Nattvarden kan utformas på olika sätt. Den kan äga rum under enkla former
som brödsbrytelse vid en sjukbädd eller i en liten bönegrupp. Den kan firas i församlingens regelbundna gudstjänst eller på festdagar. Den kan vara en integrerad del av en temamässa eller musikaliskt verk. Det innebär, att också nattvardsbönen formuleras olika under skilda tider, situationer eller tidpunkt under kyrkoåret. Mässa eller nattvard innehåller ekumeniskt och historiskt några bärande
moment, oavsett om det är en kortfattad andakt eller en större mässa.
Evangeliernas skildring av hur Jesus instiftade nattvarden (Matt. 26:26–29, Mark.
14:22–25, Luk. 22:14–20), och framför allt Paulus instruktioner till församlingen i
Korinth (1 Kor. 11:23–25) ger en god biblisk grund. Också andra texter i Nya testamentet har klar hänvisning till nattvarden, t.ex. Emmausvandrarna (Luk.
24:28–31) brödundret i Joh. 6, där Jesus tog brödet, tackade Gud och delade, eller hur
Paulus tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och åt under en häftig storm (Apg. 27).
Nattvarden hör samman med Guds ord, något som kraftigt underströks av reformatorerna, men som idag är en ekumenisk hållning. Därför bör skriftläsning
från både Gamla och Nya testamentet finnas med, liksom budskapet om den
korsfäste och uppståndne Kristus. Detta kan ske i många skilda former: predikan/betraktelse eller annan gestaltning av budskapet i församlingens gudstjänst
eller samtal omkring Ordet i den lilla gruppen.
Brödet och vinet kan gärna bäras in, dukas upp och tillredas synligt. Till nattvardsordningen, kortfattad och enkel eller med en mångfald variationer, hör följande bärande moment som sammanfattas i det som kallas ”Nattvardsbön”. Den
ekumeniska utvecklingen under de senare decennierna pekar överallt på en mer
aktiv medverkan av hela församlingen t.ex. i ”Din död förkunnar vi …”, Herrens
bön gemensamt samt brödsbrytelseorden.
Nattvardsbönen innehåller
• Tacksägelse (eucharisti, som har gett ett av namnen på nattvarden) till Gud för
skapelse och frälsning.
• Bön om Anden (epikles) över gåvorna som dukats på bordet.
• Berättelsen om nattvardens instiftelse.
• Minnet (anamnes) av Kristi lidande, död och uppståndelse till dess han kommer åter i härlighet uttrycks tydligt och gemensamt.
• Bön om det kommande Gudriket (eskatologi, det kristna hoppet och gemenskapen med alla heliga i himmel och på jord).
• Herrens bön, som beds gemensamt
• Brödsbrytelsen, gärna tillsammans med ord som uttrycker hur vi människor
förenas till ett i Kristi kropp
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Utformningen av de bärande momenten kan varieras i ordning och formuleringar, t.ex. vid temamässor eller vid särskilda högtider i den lokala församlingen eller under kyrkoåret. Exempel på olika utformning av nattvarden ges här i tre varierade nattvardsböner. Fler finns i olika gudstjänstböcker.
Utom det nödvändiga, kan det finnas naturliga och önskvärda inslag i nattvardsordningen som växt fram under kyrkans gemensamma historia och genom vår
tids ekumeniska utveckling. Då nattvarden utgör del av söndagens huvudgudstjänst bör dessa inslag föras in på ett sätt som gör helheten tydlig – nattvarden
utgör inte en ny, separat gudstjänst.
Det finns många exempel på hur ytterligare inslag kan utformas i ord, handling,
sång/musik eller dans. Följande moment känns igen i de flesta lutherska och reformerta kyrkor över världen:
• Bön om förbarmande (Kyrie) Matt. 9:27; 15:22 m.fl.
• Lovsång (Gloria) – församlingens instämmande i änglarnas lovsång, Luk. 2
• Trosbekännelsen eller trosbekräftelse (Credo) Rom. 10:9
• Lovsägelsen (Sursum corda) – Öppna era hjärtan, Klag. 3:41
• Helig (Sanctus) Jes. 6:3
• Fredsönskan (Pax) – symbol för försoning med människor, på väg till den försoningsmåltid Gud bjuder till, Matt. 5:23 ff
• Guds lamm (Agnus Dei), som tar bort världens synder, Joh. 1:29

Sändning
Gudstjänstens avslutande del kan ha två riktningar, inte nödvändigtvis i samma
gudstjänst. Den ena rör vid det inre troslivet, omvändelse, överlåtelse eller det
kristna livets växt. Den andra riktningen handlar om hur rörelsen inåt leder vidare till vardagens gudstjänst bland medmänniskorna och i Guds skapelse, sambandet mellan liturgi och diakoni.

Inbjudan till tro, efterföljelse och överlåtelse
I gudstjänst som innehåller nattvard kan deltagande i Herrens måltid vara ett
sätt att svara på inbjudan till personlig tro och lärjungaskap. Trosbekännelsen eller olika trosformuleringar är ett annat sätt att uttala sin delaktighet i den tro församlingen bekänner.
I övrigt kan en tydlig, men koncentrerad inbjudan till personlig tro på Kristus
och livet i honom tillsammans med hans församling utformas på olika sätt.
Ibland kan den ersätta sändningen till vardagens vittnesbörd och tjänst. Varje
församling bör reflektera över hur inbjudan till tro lever i församlingen och finns
med i olika former också i gudstjänsten.
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Förbön – sändning till vardagen
I tacksägelse och förbön vidgar sig tanken till omvärlden, människor i glädje och
sorg samt till vardagsuppgiften. Offerinsamlingen, kollekten, är ett uttryck för
delat ansvar och den uppgift som tar vid efter gudstjänsten, nära förbunden
med förbönen.
Förbönen utformas utifrån församlingens situation och förhållanden och kan
innehålla några av följande böneämnen, förutom bön för offret, om förbönen
kommer i anslutning till kollekten:
• Tack för mötet i gudstjänsten med Gud och människor
• Bön för dem som är sjuka, oroliga för relationer och arbete, kämpar för sin tro,
står utanför människors gemenskap. Här kan infogas bön för dem som bett
om församlingens förböner
• Bön om kraft, hopp och mod i vardagens uppgifter
• Bön för mission i andra länder
• Bön för församlingen och hela Guds kyrka, andra församlingar på orten: Enhet och samhörighet i mission
• Bön för det egna samhället och vårt land – för dem vi valt till ansvarsuppgifter
och politiska uppdrag
Så sänds församlingen med Guds välsignelse som bärkraft till gudstjänsten i
vardagen. De sista momenten, kanske inbjudan till överlåtelse, sändningsord,
sång, välsignelse och postludium, bör hållas samman och inte blandas med
praktiska upplysningar eller glömda pålysningar. Momenten bör vara mycket
koncentrerade och inte tendera till en ny predikan eller repetition av det som
sagts.

ANVISNINGAR
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SÖNDAGENS HUVUDGUDSTJÄNST

Ordning 1
Samling
Inför Guds ansikte
Församlingssång,
då också nattvardsgåvorna kan bäras in och bordet dukas

Ingångsord
Bön – tillbedjan, tacksägelse, bekännelse.
Förlåtelsens ord
* Lovsång
Guds folk tillsammans
Hälsning
alt.: före gudstjänsten. Ev. inbjudan till nattvard eller tacksägelse, dop, barnvälsignelse etc. som följs av församlingssång

Barnen i centrum
Sång, musik eller församlingssång

Ordet
Läsning ur Gamla testamentet
Församlingssång eller solo/kör
Läsning av episteltexten
Bön
Församlingssång
* Evangelietexten
24
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Predikan
Församlingssång med offerinsamling och bön över offret
Pålysningar (ev. inbjudan till nattvarden)
* Trosbekännelsen /trosbekräftelse/

Bordet
Tillredelsesång (ev. Lovsägelse och Helig)
Nattvardsbön
Herrens bön
Brödsbrytelsen
* Fridshälsning
* Guds Lamm – församlingssång
Utdelandet
Tacksägelse

Sändning
Förbön
som avslutas med Herrens bön då nattvard ej firas

Ev. sång eller musik
Inbjudan till överlåtelse
Sändningsord
Församlingssång
Välsignelsen
Postludium
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Ordning 2
Exempel på en kort ordning, där moment från ordning 1 kan infogas

Samling
Församlingssång
Ingångsord och bön
* Lovsång
Hälsning

Ordets gudstjänst
Ev. solosång e.d.
Bibelläsning någon/några av dagens texter
Bön
Församlingssång
Textläsning och predikan, alternativt: samtal kring texten
Församlingssång och offerinsamling – bön för offret

Sändning
Pålysningar och inbjudan till fortsatt gemenskap
Ev. solosång e.d.
Förbön och Herrens bön
Sändningsord
Församlingssång
Välsignelsen
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NATTVARDSANDAKT
För de olika momenten, se sid. 37–44 – för nattvard vid sjukbesök, se sid. 117)

Samling
Församlingssång
Bön

Ordet
Bibelläsning, ev. kort betraktelse
* Trosbekännelse eller trosbekräftelse

Bordet
Inbjudan till måltiden
Bekännelse och förlåtelsens ord
* Lovsång
Nattvardsbön och Herrens bön
Brödsbrytelse
Fridshälsning
* Guds Lamm
Utdelande
Tacksägelse

Sändning
Förbön
Sändningsord
Församlingssång
Välsignelsen

NATTVARDSANDAKT
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TEXTFÖRSLAG FÖR GUDSTJÄNST

Samling
Ingångsord / bön
Ingångsordet kan hämtas ur dagens texter, t.ex. dagens psaltarpsalm. Det kallar till samling inför Gud, men kan också ange
dagens karaktär eller tema. Inledningen till ord som läses direkt
ur Bibeln måste ibland anpassas. 1 Tim. 2:4–6a bör t.ex. läsas:
Gud, vår frälsare, vill att alla människor skall räddas …
Ingångsordet kan ibland utformas som växelläsning – se exempel i Psalmer och Sånger nr 901–923.

A
Gud är mitt ibland oss. Gud förstår våra tankar och känner alla
våra vägar. Gud omger oss på alla sidor, och håller oss i sin hand.
B
Vi är här för att vara med dig, Gud.
Du ger oss liv, du är nära som luften vi andas.
Du omsluter oss med godhet, vi vill tacka dig och sjunga:
(Lovsång)
C
Du skall älska Herren, din Gud av hela ditt hjärta, med hela din
själ och med all din kraft. Dessa ord som jag i dag ger dig skall du
lägga på hjärtat. /5 Mos. 6:5–6/

TEXTFÖRSLAG
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Ingångsord ur Bibeln
För växelläsningar samt särskilda högtidsdagar, se Psalmer och
Sånger nr 901–923, 974–991.
5 Mos. 33:27a (Där uppe är urtidens Gud, här nere..)
Psalt. 9:2–3 (Jag vill tacka dig Herre av hela mitt hjärta)
Psalt. 30:5–6 (Sjung Herrens lov)
Psalt. 46:2–4 (En hjälp i nöden)
Psalt. 55:23 (Kasta din börda på Herren)
Psalt. 63:2–4 (5) (Din nåd är mer värd än livet)
Psalt. 84:2–3, 5 (Längtan till Herrens förgårdar)
Psalt. 90:1b–2 (Du har varit vår tillflykt från släkte till släkte)
Psalt. 91:1–2 (Min tillflykt och min borg)
Psalt. 95:1–2 (Kom, låt oss jubla till Herrens ära)
Psalt. 100:1b–3 (Han har gjort oss och vi är hans)
Psalt. 100:4–5 (Gå in genom hans portar)
Psalt. 118:24–26 (Detta är dagen då Herren grep in)
Psalt. 121:1b–2 (Jag ser upp mot bergen)
Psalt. 148:7–12 (Prisa Herren .. blixt och hagel)
Psalt. 150 (Prisa Herren i hans helgedom)
Matt. 7:7–8 (Be så skall ni få)
Matt. 18:20 (Där två eller tre är samlade)
Luk. 19:10 (Söka efter det som var förlorat)
Joh. 3:16 (Så älskade Gud världen)
Joh. 6:33–35 (Jag är livets bröd)
Joh. 11:25 (Jag är uppståndelsen och livet)
Joh. 12:24 (Om vetekornet inte faller i jorden)
Apg. 17:27b–28a (I honom är det vi lever)
Rom. 5:20b–21 (Där synden blev större)
Rom. 8:32 (Skänka oss allt med honom)
1 Kor. 3:11 (Ingen … annan grund)
2 Kor. 1:2–3 (Vår herre Jesu Kristi Gud och Fader)
2 Kor. 1:3–5 (Riklig tröst genom Kristus)
Gal. 1:3–5 (Nåd och frid från Gud)
Gal. 4:4–6 (7) (När tiden var inne)
Ef. 1:2–3 (All den andliga välsignelse)
Fil. 4:4–7 (Gläd er alltid i Herren)
Kol. 1:13–16 (In i sin älskade sons rike)
1 Tim. 1:14–15 (Ett ord att lita på)
1 Tim. 2:4–6a (En är förmedlaren)
Tit. 3:4–8a (Med det bad som återföder)
Hebr. 4:12 (Guds ord är levande)
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Hebr. 4:15–16 (Frimodig att träda fram)
Hebr. 9:27–28 (Har Kristus en gång offrats)
Hebr. 13:8 (Jesus Kristus är densamme)
Hebr. 13:14–16 (Lovsång som ett offer till Gud)
1 Petr. 1:3–5 (Fött oss på nytt till ett levande hopp)
1 Petr. 2:4–5 (Den levande stenen)
1 Petr. 2:24–25 (Tillbaka till era själars herde)
2 Petr. 1:19 (Morgonstjärnan går upp)
1 Joh. 4:9 (Han sände sin ende son)
1 Joh. 4:10 (Han har älskat oss)
1 Joh. 4:15 (Förblir Gud i honom)
Upp. 1:4b–6 (Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet)
Upp. 21:5–6 (Se, jag gör allting nytt)

Bekännelse
gemensamma böner, se Psalmer och Sånger nr 924–930, 934–936.

A
Gud, du känner mig och vet hur jag har det.
Jag bekänner min synd och skuld och lägger den inför dig.
Tack för att du möter mig med din förlåtelse,
omfamnar mig som ditt barn och ger mig mod att leva.
B
L: Gud, i dig finns förlåtelse och upprättelse.
Därför ber vi:
L: När vi inte vågat bekänna ditt namn, förlåt oss.
F: Förlåt oss, Gud.
L: När vi inte sett dig i vår nästa, förlåt oss.
F: Förlåt oss, Gud.
L: När vi vänt oss bort från din närvaro ibland oss, förlåt oss.
F: Förlåt oss, Gud.
L: När vi av bekvämlighet eller rädsla
tvekat att gå dina vägar, förlåt oss.
F: Förlåt oss, Gud.
L: När vi gjort det onda som vi inte vill
och inte förmått göra det goda vi vill, förlåt oss.
F: Förlåt oss, Gud.
TEXTFÖRSLAG
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C
Gud, nu öppnar jag mig inför dig.
Inför ditt ansikte lyfter jag fram det som jag har stängt in.
Allt som blev halvt och ofärdigt lämnar jag i dina goda händer.
Allt som blev misslyckat och undangömt
lämnar jag inför dina kärleksfulla ögon.
Allt som blev dunkelt och smärtsamt lämnar jag i din trygga famn.
Nu öppnar jag mig för din förlåtelse, som gör det möjligt att leva.
D
Barmhärtige Gud, du som i Kristus öppnar vägen till dig
och utplånar världens alla synder, jag ber dig:
Rena mig, så blir jag ren, hela mig, så blir jag hel,
drag mig till dig, så får mitt hjärta ro
E
L: Jesus, du blev vår broder. Du känner vår nöd.
Du bar den på ditt kors. Ge oss din frälsning.
F: Herre, förbarma dig.
L. Kristus, du den levande Herren.
Du är hos oss efter ditt löfte. Bevara oss i din närhet.
F: Herre, förbarma dig.
L: Du sitter på Faderns högra sida. Bed för oss och styrk vår tro.
Vi ser fram mot den dag då du kommer åter. Du vår Herre, kom.
F: Herre, förbarma dig.
F
L: Du evigt strålande morgonsol, ge oss mod och kärlek
F: Herre, förbarma dig.
L: Du levande väg till livet, ge oss tro och vishet.
F: Kristus, förbarma dig.
L: Du öppna port till salighet, ge oss glädje och hopp.
F: Herre, förbarma dig.

32

GUDSTJÄNSTEN

01Missionshandbok.ORIG

03-09-24

13.53

Sida 33

Befrielsens och förlåtelsens ord
A
Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek.
Han går inte ständigt till rätta med oss, hans vrede varar inte för
evigt. Han handlar inte mot oss som vi förtjänat, han ger oss inte
våra synders lön. /Psalt. 103:9–10/
Ty så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans
nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster, så långt från oss förvisar han vår synd. /Psalt. 103:8–12/
B
Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi,
något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud, som har
försonat oss med sig genom Kristus och ställt oss i försoningens
tjänst. /2 Kor. 5:17–18, bearb./
C
Till dig som ber om dina synders förlåtelse
säger jag på Jesu Kristi uppdrag:
Du är förlåten i Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn.
D
Du som ber om förlåtelse och befrielse,
som Jesu Kristi tjänare säger jag dig med hans egna ord:
”Min vän, du har fått förlåtelse från dina synder.”
I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn.
Amen. /ur Luk. 5:20/
E
Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan
vi ännu var syndare. Herrens nåd varar från evighet till evighet. I
Jesu Kristi namn får vi alla förlåtelse för våra synder. /ur Rom. 5:8/
F
Du som ber om dina synders förlåtelse, tag emot befrielsen enligt
Herrens eget löfte: Om vi bekänner våra synder är Gud trofast
och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från
all orättfärdighet /1 Joh.1:9/
TEXTFÖRSLAG
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G
Jesus Kristus, världens ljus, upprättar, befriar och helar dig.
Du är förlåten, du får lämna det gamla. Du får gå vidare.
I Skaparens, Befriarens + och Livgivarens namn.
Tackbön efter förlåtelsen
Livets Gud, tack för att vägen till dig alltid är öppen
genom Jesus Kristus.
Hjälp oss att leva i din förlåtelse.
Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek.

* Lovsång
Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.
Låt oss lovsjunga och tacka Gud för hans kärlek.
Lovsånger finns inte bara under avdelningen ”lovsång och
tillbedjan” (nr 1–17, 326–343 samt 785–793) i Psalmer och Sånger, utan återfinns i hela psalmboken, ibland som enstaka verser.
Här ges några exempel:
18 – Allena Gud i himmelrik
21 – Måne och sol
23: 1, 7 – Tack gode Gud för allt som finns
24: 1, 7, 9 – Med tacksam röst
31 – Låt oss glada och i tro
37:4 – Gud vill vi prisa högt
50:6 – Vår Fader vi lovsjunger här
55 Vi lovar dig, o store Gud
78:3–4 – Med änglarna vi sjunga här
105 – Hosianna, Davids son
122:3–4 Ordet blev kött och tog sin boning
132:3 O gläds min själ och sjung hans pris
147:4 – Gamla, unga må lovsjunga
153 – Livet vann, dess namn är Jesus
155 – Herren lever, våga tro det
168:5 – Kom, Guds församling
234:4 – Nu all min synd du tagit har
292 – Pris vare Gud – lämplig i nattvarden som församlingssång
(v 1–2), tillredelsesång (v 3) och tacksång efter utdelandet (v 4)
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855 – Gloria, gloria
856–859 – Halleluja
864 – Laudate Dominum (Lovprisa Herren)

Ordet
Bibelord, läsningar och böner
Dagens bön i evangelieboken kan bedjas före eller efter episteltexten. Olika traditioner kan utvecklas lokalt med instämmande
av församlingen till den lästa evangelietexten, sjungna partier (se
Psalmer och Sånger nr 942–943, samt de sånghänvisningar som
finns där) eller ett kort bibelord i form av bön.

A
Öppna våra ögon och låt oss skåda det underbara i din lag. /Psalt.
119:18, bearb./

B
Gud, ditt ord är en lykta för min fot och ett ljus på min stig. /Psalt.
119:105/

C
Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. /Joh. 6:68/
D
Gud, helga oss i sanningen; ditt ord är sanning. /Joh. 17:17/
E
Gud, saliga är de som hör ditt ord och tar vara på det. /Luk. 11:28/
Se Psalmer och Sånger nr 777, 778.

F
Hjälp oss, Herre, att vara ordets görare och inte bara dess hörare.
/Jak. 1:22/

G
Gud, lägg din lag i våra bröst och skriv den i våra hjärtan. /Jer. 31:33,
bearb./

H
Gud, låt ditt heliga ord få liv i oss genom din heliga Ande.
TEXTFÖRSLAG
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Trosbekännelser
Apostoliska trosbekännelsen
Vi tror på Gud, allsmäktig Fader,
himlens och jordens skapare.
Vi tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre,
som blev till som människa genom den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod från de döda på tredje dagen,
steg upp till himlen,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån för att döma levande och döda.
Vi tror på den heliga Anden,
den heliga universella kyrkan, de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet.
Amen
Nicenska trosbekännelsen
Eftersom få kan nicenska trosbekännelsen utantill stimulerar
dess tydliga lovsångskaraktär till alternativa framställningssätt.
Originalet har formuleringen ”jag tror”.
Den inledande meningen i varje artikel kan t.ex. läsas gemensamt, medan utvecklingen läses av 1–3 lektörer.

Vi tror på en enda Gud, allsmäktig Fader,
skapare av himmel och jord, av allt synligt och osynligt.
Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds ende Son, född av Fadern före all tid,
ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född, inte skapad,
av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilket allt blev till;
36
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som för oss människor och vår frälsning steg ner från himlen,
blev människa av kött och blod
genom den heliga Anden och jungfrun Maria,
korsfästes för vår skull under Pontius Pilatus,
led döden och begravdes,
uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna,
steg upp till himlen, sitter på Faderns högra sida
och skall återvända i härlighet för att döma levande och döda,
och vars välde aldrig skall ta slut.
Vi tror på den heliga Anden,
som är Herre och ger liv,
som utgår från Fadern
som tillbeds och äras med Fadern och Sonen
och som talade genom profeterna.
Vi tror på en enda, helig, universell och apostolisk kyrka.
Vi erkänner ett enda dop till syndernas förlåtelse.
Vi väntar på de dödas uppståndelse
och den kommande världens liv.
Amen

Bordet
Inbjudan
kan vara en del av hälsningsordet, t.ex. följande:

I vår gudstjänst idag inbjuder Jesus Kristus oss att dela brödet och
vinet i nattvarden. Vi firar Herrens måltid tillsammans med alla
heliga i himmel och på jord. Nattvardsbordet står öppet för alla
som vill söka sig nära Kristus och dela gemenskapen med honom.
Här kan praktiska anvisningar ges om hur man går fram, tar
emot gåvorna osv. om inte tryckt ordning finns.

TEXTFÖRSLAG
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Tillredelsen
Nattvardsgåvorna kan bäras fram under församlingssången,
om inte bordet dukats tidigare under gudstjänsten. Inbjudningsord, t.ex.:

Herren Jesus är mitt ibland oss. Han inbjuder oss på nytt till den
heliga nattvarden. I denna måltid ger han sig själv åt oss. Han leder oss in i djupare gemenskap med varandra och utrustar oss för
vittnesbörd och tjänst.
eller
Jesus sade: 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. /Upp. 3:20/
Om kollekten bärs fram tillsammans med nattvardsgåvorna
kan följande exempel på bön kan användas:

L: Gud, vår skapare, av dina gåvor ger vi åt dig
F: Tag emot oss och våra gåvor i Jesu namn.
Amen
eller
Gud, vår skapare, med glädje och tacksamhet över vad du först
har gett oss: våra liv, vår tid och allt vi äger som tecken på din nåd
och kärlek ber vi dig: Tag emot våra gåvor i Jesu Kristi namn.
Öppna våra hjärtan så att vi kan ta emot honom, som gav sig själv
i nattvardens bröd och vin.
Om Lovsägelsen och Helig används, kan de läsas eller sjungas,
t.ex. Psalmer och Sånger 3:1 eller 4. Se även Psalmer och Sånger nr
785–786, 793. Goda exempel finns också i t.ex. Taizé-traditionen.

* Lovsägelsen
L: Öppna era hjärtan för Gud.
F: Vi öppnar våra hjärtan.
L: Låt oss tacka Gud, vår frälsning.
F: Gud tillhör vårt tack och lov.
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* Helig
F: Helig, helig, helig, Herre Gud Sebaot.
Hela jorden är full av hans härlighet.
Hosianna i höjden.
Välsignad den som kommer i Herrens namn.
Hosianna i höjden. /Jes. 6: 3; Psalt. 118:26/

Nattvardsbönen
Sjungna partier, se Psalmer och Sånger nr 768, 866–867. För gemensamma läsningar, se Psalmer och Sånger nr 950–952.

A
Vi tackar dig, skapelsens Gud, som öppnar din hand och mättar
allt levande med nåd. Av åkrarnas korn och bergens druvor ger
du oss bröd och vin. Du dukar här ditt bord. Låt din Ande komma
över oss och över dessa gåvor så att vi får del av det himmelska
bröd och den välsignelsens bägare som är Kristi kropp och blod.
Den natten då herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade
Gud, bröt det och sade: ”Detta är min kropp som offras för er. Gör
detta till minne av mig”. Likaså tog han bägaren efter måltiden och
sade: ”Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var
gång ni dricker av den, gör det till minne av mig”. /1 Kor. 11:23b–25/
[Detta är trons mysterium]
F: Kristus, din död förkunnar vi,
din uppståndelse bekänner vi,
till dess du kommer åter i härlighet.
L: Låt alla som delar detta bröd och denna bägare förenas till en
enda kropp genom din Ande. Gör din kyrka till ett enhetens tecken så att världen kan tro.
Din är all ära och härlighet från evighet till evighet.
Amen
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Vi ber tillsammans som Jesus har lärt oss:
Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet.
Amen
B
Välsignad är du, allt levandes Skapare.
Välsignad är du, Herre över rymd och tid.
Välsignad är du, alltings ursprung och mål,
du som är som en far och en mor för oss.
Välsignad är du, som har kallat oss att vara dina medarbetare.
Vi tackar dig för Jesus Kristus,
som du har sänt att tjäna och ge liv,
att förkunna frihet för de fångna
och ge ditt rike till dem som hoppas på dig.
Han levde vårt liv och dog vår död.
I sin härlighet hos dig ber han alltid för oss
och skall komma åter den dag du har bestämt.
Den natten då herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade
Gud, bröt det och sade: ”Detta är min kropp som offras för er. Gör
detta till minne av mig”. Likaså tog han bägaren efter måltiden och
sade: ”Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var
gång ni dricker av den, gör det till minne av mig”. /1 Kor. 11:23b–25/
[Detta är trons mysterium]
F: Kristus, din död förkunnar vi,
din uppståndelse bekänner vi,
till dess du kommer åter i härlighet.
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L: Livets Gud, sänd din Ande över oss och dessa gåvor.
Låt oss, som får del av Kristi kropp och blod, bli människor som
hungrar och törstar efter rättfärdighet.
Ge denna värld, som vi älskar, ett nytt ansikte med rättvisa och
fred överallt där människor lever tillsammans.
Skänk oss genom tron på Jesus Kristus den fred som inte vi själva
kan skapa.
Han är din Son, här i vår mitt, den nya människan, vår framtid
och vårt hopp. Genom honom välsignar vi dig.
I den heliga Anden prisar vi ditt namn idag och alla dagar
från evighet till evighet.
Vi ber tillsammans som Jesus har lärt oss:
Vår Fader …
C
L: Lovad är du, himlens och jordens Gud,
som älskade världen så, att du gav den din ende Son
för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.
Den natten då herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade
Gud, bröt det och sade: ”Detta är min kropp som offras för er. Gör
detta till minne av mig”. Likaså tog han bägaren efter måltiden och
sade: ”Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var
gång ni dricker av den, gör det till minne av mig”. /1 Kor. 11:23b–25/
[Detta är trons mysterium]
F: Kristus, din död förkunnar vi,
din uppståndelse bekänner vi,
till dess du kommer åter i härlighet.
L: Sänd din Ande i våra hjärtan för att tända en levande tro hos
oss. Sänd din Ande över oss och över dessa gåvor av bröd och vin
så att vi här tar emot vår Frälsare, Jesus Kristus. Låt honom visa
oss hur vi skall leva i kärlek med varandra. Vi vill tillhöra dig från
evighet till evighet.
Amen
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Vi ber tillsammans som Jesus har lärt oss:
Vår Fader …

Brödbrytandet
Bägaren höjs och brödet bryts

L: Bägaren, som vi välsignar,
ger oss gemenskap med Kristi blod.
Brödet, som vi bryter,
ger oss gemenskap med Kristi kropp.
F: Eftersom brödet är ett enda
är vi, fast många, en enda kropp.
Alla får vi del av ett och samma bröd. /1 Kor.10:16–17, bearb./

Fridshälsning
L: Vi hälsar varandra i den Uppståndnes namn: Frid åt er alla
Fridshälsningen kan utväxlas med dem som sitter närmaste eller på vägen fram för att ta emot gåvorna.

Guds Lamm
Psalmer och Sånger t.ex. nr 74, 143, 429:4, 512, 764, 786:1–3,
802–803, 814, 866 eller växelläsning nr 952.

Utdelandet
Den som delar ut gåvorna säger till varje kommunikant:

Detta är Kristi kropp resp. Detta är Kristi blod
eller
Kristi kropp, för dig utgiven resp. Kristi blod, för dig utgjutet
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Efter varje duklag:

Gå i frid och tjäna Herren med glädje.
Efter sista duklaget eller efter obruten kommunion:

Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren förkunnar ni
Herrens död till dess han kommer. /Ur 1 Kor. 11:26/
och/eller
Så som ni nu har tagit emot Jesus Kristus, Herren,
så vandra i honom. Han skall bevara er till evigt liv.

Tacksägelse och förbön
Bönen kan knytas ihop med allmän förbön, se sid. 23. Tacksägelsen kan bedjas fritt eller efter ett av följande exempel:

A
Kristus, vi tackar dig för din stora gåva.
Du blev ett svar på vår bön, ett bröd för vår hunger.
Hjälp oss nu att vara ett svar till dem,
som saknar vad vi äger i överflöd.
Hjälp oss att höra det rop som du har hört,
se den nöd som du har sett,
tjäna den mänsklighet som du har tjänat.
Visa oss ditt bords hemlighet:
Ett enda bröd och en enda mänsklighet.
B
Gud, du har givit dig själv åt oss i bröd och vin. Du är närmare än
vi själva kan förstå. Du har i Jesus Kristus förenat dig med oss för
att vi skall ge din kärlek vidare till våra medmänniskor. Vi tackar
dig för att du med din heliga Ande alltid följer oss på den vägen.
Nu ber vi för …
C
Gud, tack för din närvaro i enkelt bröd och vin, i ord, toner och
tystnad. Hjälp oss att vara närvarande i våra liv, i andras liv.
Vi ber för …
TEXTFÖRSLAG
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Sändning
Ev. sång eller musik
Inbjudan till tro och efterföljelse – förbön
En tydlig, men koncentrerad inbjudan till personlig tro på Kristus och livet i honom tillsammans med hans församling kan utformas på olika sätt. Den kan också finnas i predikan eller omedelbart efter denna. Se även Psalmer och Sånger nr 966–967.
Förbönen avslutas med att Herrens bön beds gemensamt – om
den inte tidigare förekommit i gudstjänsten (gudstjänst med
nattvard). Se vidare sid. 23.

Sändningsord
Sändningen till vardagen kan ges i ett kort bibelord som sammanfattar gudstjänstens budskap, kanske hämtat ur någon av
dagens texter. Det syftar till vittnesbörd och tjänst i vardagens
gudstjänst. Här följer några exempel på sändningsord, som t.ex.
inleds med: ”Jesus sade/ Aposteln [Paulus] skriver …”:
Matt. 5:14–16 – Ni är världens ljus
Joh. 15:16–17 – Jag har utvalt er
Rom. 12:2 – Låt er förvandlas
Rom. 15:13 – Ett allt rikare hopp
1 Kor. 16:13–14 – Stå fasta i tron
Ef. 3:16–21 – Långt mer än vi kan begära
Fil. 4:4–7 – Gläd er alltid i Herren
1 Thess. 5:23–24 – Helga er helt igenom
2 Thess. 2:16–17 – Evig tröst och säkert hopp
2 Thess. 3:16 – Frid, alltid och på alla sätt
Heb. 13:1–3 – Håll [broders]kärleken levande
Heb. 13:20–21 – Styrka er i allt gott
Jud. 24–25 – Hans är härligheten
Gemensam läsning av någon lovsång eller bekännelse ur breven kan också användas ibland, t.ex. Ef. 2:4–8, Ef. 4:1–6, Fil.
2:4–11.
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Församlingssång
Välsignelsen
Aronitiska välsignelsen:

Herren välsignar dig/er och beskyddar dig/er.
Herren låter sitt ansikte lysa mot dig/er och visar dig/er nåd.
Herren vänder sitt ansikte till dig/er och ger dig/er sin fred.
I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn.
eller
Herren välsigne dig/er och bevare dig/er.
Herren låte sitt ansikte lysa över dig/er och vare dig/er nådig
Herren vände sitt ansikte till dig/ er och give dig/er frid.
I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn.
Amen /4 Mos. 6:24–26/
Apostoliska välsignelser:

Nåd från vår herre Jesus Kristus,
kärlek från Gud och gemenskap från + den heliga Anden åt er alla.
Amen /2 Kor. 13:13/
Guds frid, som är mer värd än allt vi tänker,
ger era hjärtan och tankar skydd i Kristus + Jesus. /Fil. 4:7/
Om postludium följer på välsignelsen, kan gudstjänsten avslutas:

L: Låt oss gå i frid.
F: i vår Herres Jesu Kristi namn.

TEXTFÖRSLAG
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NATTVARDSANDAKT
För nattvard vid sjukbesök, se sid. 116.

Samling
Församlingssång
Bön
Tillbedjan, bekännelse, förlåtelse, se sid. 31ff.

Ordet
Bibelläsning, kort betraktelse
* Trosbekännelse eller trosbekräftelse
Vi tror på Gud, allsmäktig Fader,
himlens och jordens skapare.
Vi tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre,
som blev till som människa genom den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod från de döda på tredje dagen,
steg upp till himlen,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån för att döma levande och döda.
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Vi tror på den heliga Anden,
den heliga, universella kyrkan, de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet.
Amen

Bordet
Inbjudan till måltiden
Herren Jesus är mitt ibland oss. Han inbjuder oss på nytt till den
heliga nattvarden. I denna måltid ger han sig själv åt oss. Han leder oss in i en djupare gemenskap med varandra och utrustar oss
för vittnesbörd och tjänst. Vi firar denna måltid tillsammans med
alla heliga i himmel och på jord.

Bekännelse
Gud, du känner mig och vet hur jag har det.
Jag bekänner min synd och skuld och lägger den inför dig.
Tack för att du möter mig med din förlåtelse,
omfamnar mig som ditt barn och ger mig mod att leva.

Förlåtelsens ord
Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan
vi ännu var syndare. Herrens nåd varar från evighet till evighet.
I Jesu Kristi namn får vi alla förlåtelse för våra synder. /Rom. 5:8/
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* Lovsång
Nattvardsbön
Välsignad är du, allt levandes Skapare.
Välsignad är du, Herre över rymd och tid.
Välsignad är du, alltings ursprung och mål,
du som är som en far och en mor för oss.
Välsignad är du, som har kallat oss att vara dina medarbetare.
Vi tackar dig för Jesus Kristus,
som du har sänt att tjäna och ge liv,
att förkunna frihet för de fångna
och ge ditt rike till dem som hoppas på dig.
Han levde vårt liv och dog vår död.
I sin härlighet hos dig ber han alltid för oss
och skall komma åter den dag du har bestämt.
Den natten då herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade
Gud, bröt det och sade: ”Detta är min kropp som offras för er. Gör
detta till minne av mig”. Likaså tog han bägaren efter måltiden och
sade: ”Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var
gång ni dricker av den, gör det till minne av mig”. /1 Kor. 11:23b–25/
[Detta är trons mysterium]
F: Kristus, din död förkunnar vi,
din uppståndelse bekänner vi,
till dess du kommer åter i härlighet.
L: Livets Gud, sänd din Ande över oss och över dessa gåvor. Låt
oss, som får del av Kristi kropp och blod, bli människor som
hungrar och törstar efter rättfärdighet.
Ge denna värld, som vi älskar, ett nytt ansikte med rättvisa och
fred överallt där människor lever tillsammans.
Skänk oss genom tron på Jesus Kristus den fred som inte vi själva
kan skapa.
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Han är din Son, här i vår mitt, den nya människan, vår framtid
och vårt hopp. Genom honom välsignar vi dig.
I den heliga Anden prisar vi ditt namn idag och alla dagar
från evighet till evighet.
Vi ber tillsammans som Jesus har lärt oss:
Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet.
Amen

Brödsbrytelse
Bägaren höjs och brödet bryts.

L: Bägaren, som vi välsignar, ger oss gemenskap med Kristi blod
Brödet, som vi bryter, ger oss gemenskap med Kristi kropp
F: Eftersom brödet är ett enda är vi, fast många,
en enda kropp. Alla får vi del av ett och samma bröd.

Fridshälsning
L: Vi hälsar varandra i den Uppståndnes namn: Frid åt er alla.

* Guds Lamm
T.ex. Psalmer och Sånger nr. 143, 512, 866 (kan även läsas), 952.

Utdelandet
TEXTFÖRSLAG

49

01Missionshandbok.ORIG

03-09-24

13.53

Sida 50

Sändning
Tacksägelse
Gud, tack för din närvaro i enkelt bröd och vin
i ord, toner och tystnad.
Hjälp oss att vara närvarande i våra liv, i andras liv.
Vi ber för …
Förbön

Församlingssång
Välsignelsen
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TEOLOGISK GRUND

Att tro och höra till
Församlingen hålls samman av sitt centrum, Jesus Kristus, inte av sina gränser.
Gud ensam vet vilka som är de kristna. Genom Guds ord, dopet och nattvarden
inbjuds var och en som vill följa Kristus och växa i tro att dela församlingens liv
och gemenskap.
ur grundsatserna
Genom den uppståndne Kristus, den nya skapelsens förstfödde och Guds sanna
avbild, öppnas vägen till nytt liv. Människor, som kommer till tro, frigörs som
nya skapelser i Kristus. De kallas att förkunna det glada budskapet om Guds
rike, omvändelse och försoning samt att förnya sitt förvaltarskap.

Dop
Dopet är ett tecken på nytt liv i Jesus Kristus och gemenskap med honom. Det har
sin förebild i Gamla testamentets berättelser om frihet från slaveri, räddning
från döden genom vattnet och Guds förbund med sitt folk. Grunden för dopet i
Nya testamentet är Kristi död och uppståndelse.
Dopet och tron för människan in i Kristus. Dopet är en del av vägen in i kyrkan
och hör samman med livslång växt i Kristus. Det är en Guds gåva till syndernas
förlåtelse. Dopet sker med vatten i Faderns, Sonens och den heliga Andens
namn under bön om Anden. Guds gåva möts av människans svar i tro.
Dopet är ett enda. Det kan ske på olika sätt och vid olika tidpunkter i livet. Skilda
doptraditioner genom kyrkans historia representerar delaktighet i ett och samma dop. Eftersom dopet till sin karaktär är gränsöverskridande och leder till att
alla döpta är ett i Kristus, vill Missionskyrkan med sin öppenhet för Guds handlande i olika doptraditioner söka uttryck för en försonad mångfald.
Sambandet mellan dop, tro och medlemskap i församlingen aktualiseras bl.a.
genom konfirmationsundervisning. Församlingen erbjuder olika tillfällen för
dopbekräftelse.
ur trons grund och innehåll
52

VÄGEN IN I GEMENSKAPEN

02Missionshandbok.ORIG

03-09-24

13.53

Sida 53

Dopet till Kristus är en Guds gåva som tas emot i tro. Försam1ingen erbjuder med
sin öppenhet för Guds handlande i olika doptraditioner såväl dop av barn som
dop efter egen bekännelse. Den vill hjälpa människor att förnya det egna dopets
gåva och löfte samt att leva i sitt dop.
Barn döps i församlingen på föräldrarnas önskan, buret av gemenskapens bekännelse. Det sker under bön och förhoppning om att barnet skall växa i tro och
själv bejaka sitt barnaskap hos Gud genom medlemskap i församlingen.
Barn välsignas i församlingen på föräldrarnas önskan. Det sker under bön och
förhoppning om att barnet skall växa i tro och själv bejaka sitt barnaskap hos
Gud genom dop och bli medlem i församlingen.
Församlingen erbjuder undervisning i kristen tro till stöd för trons växt, vägval och
mognad. Ett särskilt ansvar har den för dem som döpts eller välsignats i församlingen samt för alla som finns med i dess gemenskap och omsorg. När det gäller
barn delar församlingen det ansvaret med föräldrarna. Församlingen kan erbjuda församlingsfadder.

Medlem i församlingen
Alla, som söker sig närmare Kristus i bön och samtal, i gudstjänst eller i kärlekens
gärningar bland medmänniskorna, hör till församlingens gemenskap och omsorg. Alla är på väg och delar erfarenheterna av sökande, växt och upptäckt av
hur Gud uppenbarar sig bland människor.
Församlingen består av dem som i tro och förväntan svarar ja på Guds inbjudan
till det nya livets gemenskap. Den personliga tron kan uttryckas på olika sätt vid
skilda tider och åldrar. Detta är uttryck för att det kristna livet och tron hålls
samman av sitt centrum, Jesus Kristus, och inte av sina gränser.
Församlingen inbjuder som medlem var och en som vill bekänna Jesus Kristus som
Herre och Frälsare. För den kristna kyrkan är dopet och tron historiskt och ekumeniskt vägen in i församlingen. Dopet är Guds gåva, som församlingen erbjuder.
Den personliga bekännelsen till Kristus är människans svar på Guds inbjudan.
Den som vill bli medlem i församlingen samtalar om tro, dop och församlingsgemenskap med församlingsföreståndaren, som för in namnet i församlingsboken
och meddelar församlingen. Ny medlem hälsas i regel välkommen i församlingen i samband med gudstjänst.
Då medlem kommer med flyttningsintyg från annan församling, antecknar församlingsföreståndaren medlemskapet i församlingsboken och meddelar församlingen.
ur församlingsordningen
TEOLOGISK GRUND
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ANVISNINGAR
Välsignelse av barn
Välsignelse av barn är en församlingsakt, som erbjuds de föräldrar som önskar
att barnet självt ska ta ställning till frågan om dop senare i livet.
Innebörden är, att föräldrarna (eller andra anhöriga) i församlingens gemenskap
tackar Gud för livet och för att barnen finns i Guds och i församlingens omsorg.
De bär fram sitt barn för att det under bön och handpåläggning ska få ta emot
Guds välsignelse. Detta hör tydligt samman med förhoppningen om en framtida
personlig bekännelse, dop och medlemskap i församlingen. Förebilden för denna akt är berättelsen om hur Jesus välsignar barnen.
Det är naturligt, att välsignelse av barn äger rum i församlingens gudstjänst. Akten
skall tydligt skilja sig från dopet. Så hör t.ex. den vita dopdräkten och dopljuset till
dopet. Vid välsignelsen har barnet vanliga kläder. Det är önskvärt, att föräldrar,
andra nära anhöriga eller någon i församlingen deltar med textläsning eller förbön.

Dop
Dopet skall ske i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn med vatten
genom begjutning eller nedsänkning. I övrigt kan dopordningen varieras
utifrån sammanhanget – om det äger rum i församlingens huvudgudstjänst eller som enskild akt och med hänsyn till den/dem som döps.
Trosbekännelsen har genom hela kyrkans historia haft sin givna plats i
dopgudstjänsten och betonar sambandet med den universella kyrkan i
varje tid och på varje ort. I detta sammanhang hör inte egna, modernare
trosformuleringar hemma. Alternativ till den apostoliska trosbekännelsen kan vara Nicenum, som också hör samman med dopet – se sid. 36.
Om dopet äger rum på annan plats än i församlingens gudstjänst, bör förbindelsen med församlingen göras särskilt tydlig. I efterföljande gudstjänst i församlingen bör förbön ske för den/dem som döpts. Om så är
möjligt, kan t. ex. dopbevis eller dopljus överlämnas då.
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Dop och tro
Dopet är ett enda. Det har sin naturliga plats i församlingens huvudgudstjänst
och förläggs lämpligen i gudstjänstens första del, ”Guds folk tillsammans”.
Sambandet mellan dop/tro eller tro/dop och medlemskap i församlingen bör
göras tydligt.
Då någon, som kan svara för sig själv blir döpt, utgör en personlig bekännelse
till Kristus en del av dopgudstjänsten. Det är då också naturligt, att man hälsas
som medlem i församlingen i samband med dopet.
Då barn döps förväntas den personliga bekännelsen komma senare och den
kristna undervisningen inriktas på denna bekännelse. Församlingen har tillsammans med föräldrarna ett ansvar för den döpte, bl.a. uttryckt genom barn- och
ungdomsarbetet och särskilt i erbjudandet om konfirmationsundervisning. Församlingen bör söka olika former för att vara tydlig i detta ansvar. Detta kan t.ex.
ske genom att utse särskilda församlingsfaddrar.
Vid varje doptillfälle bekräftar församlingen som helhet sin tro och sitt medansvar
för vittnesbörd och tjänst. Att tron är nödvändig för att mottaga den frälsning, som
innefattas och uttrycks i dopet, erkänns av alla kyrkor. Personlig tro, som kan uttryckas på olika sätt vid skilda tider i livet, är nödvändig för ett ansvarigt medlemskap i Kristi kropp. Trosbekännelsen i samband med dopet ger både uttryck för
personlig bekännelse och den kristna kyrkans gemensamma tro.
Om föräldrar önskar att deras barn skall tillhöra församlingen och församlingen
har öppnat för den möjligheten, bör dopakten också innebära ett välkomnande
in i församlingen.

Dopsätt och symbolhandlingar
Dopets anknytning till temat död och uppståndelse blir symboliskt tydligast genom nedsänkning av såväl barn som unga/vuxna. Den tidigare starka traditionen att sänka ned också barn kan gärna förnyas, där så är praktiskt möjligt. Man
kan då antingen sänka ned barnet helt i dopvattnet en gång eller hålla det så, att
huvudet är över vattnet. Vatten öses tre gånger över barnet. Barnet torkas av och
kläds i dopdräkten. Korstecknet kan markeras på pannan (för tankarna), på
munnen (för orden) och på hjärtat (för livet).
Frågan om nedsänkning har ibland blivit ett hinder, praktiskt eller psykologiskt,
för ungas eller vuxnas vilja att ta emot dopets gåva. Därför bör också möjligheten att ta emot dopet genom begjutning framhållas för dem. Att dopet sker är
viktigare än frågan om dopsätt.
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Andra symboler, förutom dopvattnet, kan göra dopets innebörd tydligare: Dopljuset tänds på påskljuset eller kristusljuset i centrum av ljusbäraren och överlämnas av församlingsfaddrar eller någon annan i församlingen. När det gäller
barn kan ljuset användas på årsdagen av dopet i samband med att barnet, när
det blivit lite äldre, får höra om sitt dop och hur det gick till. På samma sätt som
med nattvardsgåvorna bör dopvattnet (i dopfunt) hanteras med varsamhet och
respekt. Det kan hällas utanför kyrkan på särskilt utvald plats.
I själva dopakten är det önskvärt att föräldrar, andra nära anhöriga eller någon i
församlingen (t.ex. församlingsfadder) deltar med textläsning eller förbön. Herrens bön bör finnas med i gudstjänsten, inte nödvändigtvis i själva dopakten.
Denna bör vara kort och koncentrerad.

Dubbel doppraxis
Missionskyrkan tillhör de kyrkor i världen som erbjuder föräldrarna dop av
barn, alternativt välsignelse av barn i väntan på dop längre fram i livet. Med detta vill församlingen se Guds handlande i olika kristna traditioner som tecken på
enheten i Kristus. Dopet är i Nya testamentet gränsöverskridande och ett tecken
på enhet. I kyrkans historia har det ofta skapat gränser mellan kristna och blivit
uttryck för splittring. Dubbel doppraxis framhålls därför ekumeniskt som en
väg i samtal om ömsesidiga relationer mellan olika kyrkor.

Dop och medlemskap
Både välsignelse av barn och dop av barn sker i förhoppning om att barnet skall
växa i tro och senare personligt bejaka sitt barnaskap hos Gud. Dop och tro eller
tro och dop utgör tillsammans historiskt och ekumeniskt vägen in i församlingen. Om starka pastorala skäl finns, kan man också bli medlem i väntan på dop.
Sambandet mellan dop och medlemskap är särskilt viktigt att betona vid dop av
barn, vars föräldrar inte tillhör församlingen. Vid de samtal som förs före dopet,
kan man på ett naturligt sätt aktualisera föräldrarnas och församlingens gemensamma ansvar för barnets kristna fostran, men också föräldrarnas egen ståndpunkt. Detta bör ske med pastoral känslighet för situationen och för människors
integritet.
I en del församlingar tar man emot barn som medlemmar på föräldrars önskan.
Det naturliga är då, att detta mottagande sker i samband med dopet. Senare ges
olika tillfällen för personlig bekännelse. I de flesta församlingar blir man medlem först när dopet bekräftas genom personlig tro.
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Dop i Missionskyrkans ordning innebär inte medlemskap i annan kyrka. Församlingen utfärdar dopintyg i de fall föräldrarna själva önskar anmäla sitt barn
som medlem i annan kyrka.
Dop, som förrättas efter egen bekännelse av tron, bör normalt innebära att man
därmed blir medlem i församlingen. Välkomnandet infogas då i dopakten.

Bekräftelse av dop
Dopet hör ihop med livslång växt i Kristus. Dess gåva varar hela livet och det
Gud har gett oss människor kan vi alltid återvända till. Dopet, ”portens sakrament”, behöver ständigt bekräftas, så att människor på nytt upplever sin gemenskap med Kristus, i hans död och uppståndelse. Den tydligaste bekräftelsen av
detta sker i ”vägens sakrament”, nattvarden. Detta kan vara ett tillfälle, då dopbekräftelse erbjuds. De som önskar detta kan gå fram till dopfunt/dopkälla innan man tar emot nattvardsgåvorna. Frågorna ställs och pastorn kan ge korsets
tecken med vattnet på pannan.
Den som är döpt som barn bekräftar sitt dop då man på grund av personlig bekännelse hälsas som medlem i församlingen, om man inte redan blivit medlem
som barn. Dopet bör ha en tydlig plats i denna handling – se välkomnande av
nya medlemmar sid. 76.
Dopbekräftelsen har också en personlig sida. Dopet kan ha förlorat sin aktualitet. Man vill få en personlig upplevelse av sitt dop utan att underkänna det som
skett. Också den som döpts i medveten ålder kan ha förlorat, men återfunnit sin
kristna tro.
Det exempel på ordning som ges nedan för dopbekräftelse innehåller delar av
en fullständig gudstjänst. Den kan kombineras med ytterligare moment av förbön eller förnyelse, sång, musik.
En enklare ordning kan erbjudas den som önskar bekräfta sitt dop i söndagens
huvudgudstjänst. Varje gudstjänst med dop bör ha utrymme också för dopbekräftelse. Ett sådant tillfälle kan vara då inte tidigare döpta konfirmander döps.
Dopbekräftelse kan också erbjudas under påsktiden eller på de söndagar då dopet aktualiseras genom söndagens tema eller texter.
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Akten nedan, sid. 70, innehåller olika moment som kan användas vid en gudstjänst för dopbekräftelse. En förkortad ordning kan innehålla följande moment:
• Kort inledning
• Bibelord
• Bekräftelse
Vid nattvardsandakt kan man erbjuda dopbekräftelse, innan eller efter det att
man tagit emot gåvorna, vid dopfunten eller vid ljusbäraren. Detta kan också
ske medan nattvardstjänarna delar ut gåvorna.
Ett rikt symbolspråk kan användas, t.ex.: korset tecknas i pannan med vatten
från dopfunten, ett ljus överlämnas eller ett beslut att leva i dopets tecken undertecknas.

Välkomnande av nya medlemmar
När någon vill bli medlem, bör frågan ställas i samtalet med församlingsföreståndaren om man också vill hälsas välkommen offentligt i gudstjänsten. För de
flesta som kommit till tro är detta en glädje och fest, medan några upplever offentligheten som en hög tröskel in i gemenskapen. Den som kommer från annan
församling, inklusive aktivt gudstjänstliv i Svenska kyrkan, kan också beredas
möjlighet att hälsas välkommen på detta sätt och kanske bekräfta sitt dop och
sin tro.
Välkomnandet sker som regel i gudstjänst med nattvard och förläggs till gudstjänstens första del, ”Guds folk tillsammans”. Akten bör vara kort och koncentrerad. Kärnpunkterna är bekräftelse av dop och tro samt gemenskapens innebörd. Det är angeläget att göra sambandet tydligt mellan dop, tro och församlingsgemenskap.
När någon tar emot dopet på grund av egen bekännelse bör dopakten i sig innebära medlemskap i församlingen och moment av välkomnandet infogas i dopakten. Om någon av särskilda skäl önskar bli medlem utan att vara döpt, ”i väntan på dop”, anpassas formuleringarna efter denna situation.

58

VÄGEN IN I GEMENSKAPEN

02Missionshandbok.ORIG

03-09-24

13.53

Sida 59

VÄLSIGNELSE AV BARN

Inledning
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
Detta är dagen då Herren grep in. Låt oss jubla och vara glada!
Tacka Herren, ty han är god. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte. /Psalt. 118:24, Luk. 1:50/
Ni (föräldrar) NN och NN/du NN har tagit emot ert/ditt barn
som en gåva från Gud. Nu har ni/du kommit till Guds hus för att
tacka Gud och be för det barn som ni/du har fått. Barnen hör till
Guds rike. Nu vill ni/du bära fram er/din pojke/flicka till vår
Frälsare för att han skall röra vid honom/henne. Vi ber att NN
skall växa i tro och själv bejaka sitt barnaskap hos Gud genom
dop och bli medlem i församlingen.
Ev. kort tal som fortsättning om barnen som Guds gåva, föräldrarnas samt församlingens gemensamma ansvar och omsorg
om de barn som växer upp i gemenskapen. Talet avslutas med:

Bibelläsning
Låt oss höra orden om hur Jesus välsignade barnen:
läses av anhörig eller någon i församlingen

Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men
lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad
och sade: ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds
rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds
rike som ett barn kommer aldrig dit in.” Och han tog dem i famnen,
lade händerna på dem och välsignade dem. /Mark. 10:13–16/
VÄLSIGNELSE AV BARN
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* Förbön
Så vill vi också bära fram NN till Jesus och be att han skall röra
vid henne/honom och ge sin välsignelse
exempel
Jesus Kristus, vår Herre. Barnen är vår framtid, vår oro, vår glädje. Tack att vi får lämna dem i dina händer. Låt NN få växa i trygghet, frihet och gemenskap med andra, alltid behålla barnets förundran och tillit, mogna i kärlek och vishet. Låt henne/honom
lära sig att be och lita på att du alltid lyssnar.
När NN blir så stor, att hon/han börjar ställa frågor om livet och
om tron på dig, hjälp hennes/hans föräldrar och alla oss som finns
i deras närhet att ta barnets frågor på allvar och söka svaren tillsammans. Låt henne/honom växa i tro i din församling. Vi tackar dig
för den kärlek, omtanke och de förhoppningar om framtiden, som
föräldrar /far/mor och andra bär för NN. Tag henne/honom upp i
din famn och ge henne/honom din välsignelse.
Amen

* Välsignelsen
Herren välsignar dig, NN, och beskyddar dig.
Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd.
Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred.
I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn.
Amen
eller
Herren välsigne dig, NN, och bevare dig.
Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.
Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.
I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn.
Amen
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Välkomnande
Här är NN! Se på henne/honom, Guds unika gåva! Som Jesu
Kristi tjänare uppmanar jag er alla att tillsammans med föräldrarna /de anhöriga/ be för NN och dela ansvaret för växt och vägval
på väg till tro och dop samt till upptäckten av hur Gud vill vara
nära henne/honom genom livet.
Jesus sade också: ”Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa
små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte”. /Matt. 18:10/

Församlingssång

VÄLSIGNELSE AV BARN
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DOP

Inledning
I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn.
Ur Psaltaren läser vi:
Din nåd är dyrbar, o Gud, i dina vingars skugga finner människor
tillflykt. De får njuta överflödet i ditt hus, i din glädjes strömmar
stillas deras törst. Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.
/Psalt. 36:8–10/

Om påskljus finns kan det tändas här

eller
Detta är dagen då Herren grep in. Låt oss jubla och vara glada! 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. /Psalt.
118:24, Psalt. 100:4–5/

och
Varje människa är skapad till Guds avbild och har del i både det
onda och det goda i tillvaron. Gud vill inte att vi ska leva utlämnade åt det ondas våld. Därför har han sänt sin son Jesus Kristus
till vår frälsning. I honom får vi möta det ljus som ger världen liv,
tro och hopp.
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Gud vill att vi skall leva som ljusets barn. Därför är vi samlade
tillsammans med dig/er/er föräldrar N och N och NN/ för att
dela glädjen över dopet. Dopet till Kristus är en Guds gåva som vi
får ta emot i tro.
Jesus sade: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå
därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och
Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de
bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.
/Matt. 28:18–20/

Vid dop av barn:

I dopet bär vi fram N till Gud och ber om Andens beröring till liv
i Kristus för att hon/han ska växa i tro och själv bejaka sitt barnaskap hos Gud /genom medlemskap i församlingen/.
Vid dop efter egen bekännelse av tro:

Du/ni har i tro och förväntan svarat ja på Guds inbjudan till det
nya livets gemenskap. Dopet och tron för oss in i Kristus och hör
samman med livslång växt tillsammans med hans församling,

Doptal
Ev. kort doptal som fortsättning. Här kan också solosång, församlingssång eller musik infogas

Bibelläsning
Vi lyssnar också till berättelsen om hur Jesus tog emot barn
läses av anhörig eller någon i församlingen

Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men
lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad
och sade: ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds
rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds

DOP
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rike som ett barn kommer aldrig dit in.” Och han tog dem i famnen,
lade händerna på dem och välsignade dem. /Mark. 10:13–16/
eller
Låt oss höra det/de bibelord du har valt för ditt/ert dop
följande eller annat valt bibelord läses av anhörig eller någon i
församlingen:

A
Petrus talade till folket och sade: ”Omvänd er och låt er alla döpas
i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni
den heliga anden som gåva. Ty löftet gäller för er och era barn och
alla dem långt borta som Herren, vår Gud, vill kalla”. /Apg. 2:38–39/
B
Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom
för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes
från de döda genom Faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han, skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. /Rom. 6:4–5/
C
Men när Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna
blev uppenbara räddade han oss – inte därför att vi gjort några
rättfärdiga gärningar utan därför att han är barmhärtig – och han
gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den heliga anden. Genom Jesus Kristus, vår frälsare, har han låtit Anden
strömma över oss, för att vi genom Guds nåd skall bli rättfärdiga
och, så som det är vårt hopp, vinna evigt liv. Det är ett ord att lita
på. /Tit. 3:4–8 a/
D
Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen
längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett
i Kristus Jesus. /Gal. 3:27–28/
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Dopbön
Om dopfunt används kan vattnet hällas i – där det är möjligt
kan det hämtas ur dopkällan.

Låt oss bedja:
Gud, du låter det vatten strömma fram som ger världen liv. Vi tackar dig för livets gåva och den gemenskap du vill att vi skall leva i,
med dig och med varandra. I Jesu död har du brutit det ondas makt.
Befria oss från de krafter som vill binda oss. Genom Kristi uppståndelse låter du liv och hopp bryta fram. Ge oss del av det eviga livets
gåva. Vi tackar dig för N /för dem/ som vi idag döper in i Kristus.
Låt din Ande komma över detta vatten så att det blir en nådens källa och fyller N /dem som döps/ med liv och ljus och hopp.

* Trosbekännelsen
Vi bekänner med hela Guds kyrka vår kristna tro:
Vi tror på Gud, allsmäktig Fader,
himlens och jordens skapare.
Vi tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre,
som blev till som människa genom den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes, steg ned till dödsriket,
uppstod från de döda på tredje dagen,
steg upp till himlen,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån för att döma levande och döda.
Vi tror på den heliga Anden,
den heliga, universella kyrkan, de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse
och det eviga livet.
Amen
DOP
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eller
Nicenska trosbekännelsen (se sid. 36).

* Dopfråga
vid dop av barn:

N och N, vill ni att ert barn skall bli döpt in i Kristus/, och bli en
del av denna församling/, och vill ni med Guds nåd tillsammans
med församlingen lära henne/honom att be och finna vägen till
tro på Kristus?
eller

vid dop på grund av egen bekännelse:

Vill du/ni bli döpt/a in i Kristus, bli ett med honom för att tillsammans med hans församling dela det nya livets gemenskap i
vandring, växt och mognad?

* Dophandlingen
Den som döps med nedsänkning doppas ned en gång efter det
att följande ord uttalats. Vid begjutning öses vatten tre gånger
över huvudet. Här uttalas samtliga namn.

NN, jag döper dig
i Faderns
och Sonens
och den heliga Andens namn.

* Välsignelse med handpåläggning
Herren välsignar dig/er, N, och beskyddar dig/er.
Herren låter sitt ansikte lysa mot dig/er
och visar dig/er nåd.
Herren vänder sitt ansikte till dig/er och ger dig/er sin fred.
I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn.
Amen
eller
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Herren välsigne dig/er [N] och bevare dig/er.
Herren låte sitt ansikte lysa över dig/er
och vare dig/er nådig.
Herren vände sitt ansikte till dig/er och give dig/er frid.
I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn.
Amen

Välkomnande

och överlämnande av dopbevis/ev. dopljus

Här är N! Se på henne/honom, Guds unika gåva! Som Jesu Kristi
tjänare uppmanar jag er alla att tillsammans med föräldrarna/de
anhöriga/ be för henne/honom och dela ansvaret för växt, vägval
och upptäckten av hur Gud vill vara nära henne/honom genom
livet.
Jesus sade: Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn tar emot
mig. /Mark. 9:37/
Tag emot detta ljus. Jesus sade: Jag är världens ljus. Den som följer
mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. /Joh. 8:12/
eller
Tag emot detta ljus. En gång var ni mörker, men i Herren har ni
nu blivit ljus. Lev som ljusets barn – ljuset bär frukt överallt där
det finns godhet, rättfärdighet och sanning. /Ef. 5:8–9/

Tackbön
– kan också utformas av föräldrarna eller dopkandidaten/erna
tillsammans med pastorn. Exempel:

Gud, barnen är vår framtid, vår oro, vår glädje. Tack att vi får lämna N i dina händer. Nu ber vi för henne/honom, som du har tagit
emot i dopet. Låt henne/honom få växa i trygghet, frihet och gemenskap med andra, alltid behålla barnets förundran och tillit,
mogna i kärlek och vishet.
DOP
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Låt N lära sig att be och lita på att du alltid lyssnar. Och när N blir
så stor, att hon/han börjar ställa frågor om livet och om tron på
Kristus, hjälp hennes/hans föräldrar och alla oss som finns i deras närhet att ta barnets frågor på allvar och söka svaren tillsammans. Låt henne/honom växa i tro i din församling. Gud, vi tillhör dig i liv och död i all evighet.
Amen
eller
Livets Gud, vi tackar dig för att N funnit vägen till tro. Tack för
dopets gåva. Visa henne/honom din omsorg varje dag genom livet. Låt N/de som döpts idag/leva i sitt dop och växa i tro i din
församling.
Hjälp oss alla att ta hand om varandra och locka fram de gåvor du
gett var och en av oss. Låt din församling vara öppen för olika gåvor och personligheter så att mångfalden blir till rikedom för oss
alla. Vi ber så i Jesu namn.
Amen

Herrens bön
– beds gemensamt om nattvard inte firas i gudstjänsten

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden såsom i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet.
Amen
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Bekräftelse av dop
Exempel på dopbekräftelse, då alla döpta inbjuds att bekräfta
sitt dop – se vidare s. 70 om dopbekräftelse. Här kan man också
formulera en kort inbjudan till den som inte är döpt att ta emot
dopet till Kristus.

Gud, tack för de gåvor som du har gett oss i dopet och som vi får
ta emot i tro: syndernas förlåtelse, gemenskapen i din kyrka och
hoppet om evigt liv. Bevara alla som har döpts till Kristus, till
hans död och uppståndelse. I Jesu namn.
Amen.
– Också ni har blivit döpta. Vill ni i tro bekräfta ert dop och leva
med församlingen i denna tro?
Svar: Ja

Församlingssång

DOP
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BEKRÄFTELSE AV DOP

Församlingssång
Inledningsord
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Tacka honom,
prisa hans namn, ty Herren är god, evigt varar hans nåd, från
släkte till släkte hans trofasthet. /Psalt. 100:4a–5/
Varje människa är skapad till Guds avbild, men har också del i
både det onda och det goda i tillvaron. Gud vill inte att vi ska leva
utlämnade åt det ondas våld. Därför har han sänt sin son Jesus
Kristus till vår frälsning. I honom får vi möta det ljus som ger
världen liv, tro och hopp. Gud vill att vi skall leva som ljusets
barn. Därför är vi samlade för att dela glädjen över dopet.
Om påskljus/Kristusljus finns i kyrkan:

– Vi tänder nu påskljuset som ett synligt tecken på Kristi uppståndelse och hans löfte om liv med honom för var och en som tror.
Dopet till Kristus är en Guds gåva till syndernas förlåtelse som vi
får ta emot i tro. Där får vi del av frälsningens gåvor. Idag får vi
påminna varandra om dopets verklighet och på nytt överlåta oss
till Gud och till gemenskapen med Guds folk.
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Bön
Gud, genom dopets vatten och Andens gåva skapar du ett folk
som är förenat med dig genom trons liv i Jesus Kristus. Du kallar
oss till ett och samma hopp. Hjälp oss att växa i den tro du har
kallat oss till genom dopet. Låt oss i din församlings gemenskap
få det stöd vår tro behöver och ge oss din Andes kraft till vittnesbörd och tjänst bland våra medmänniskor.
Amen

Ev. sång eller musik
Bibelläsning
kan vara gemensam läsning eller växelläsning – eller inledas
med orden: Låt oss höra det/de bibelord du/ni valt.

A
Jag skall bestänka er med rent vatten och göra er rena … Jag skall
ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag skall ta bort
stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Med min
egen ande skall jag fylla er. Jag skall se till att ni följer mina bud
och håller er till mina stadgar och lever efter dem … Så skall ni
vara mitt folk, och jag skall vara er Gud. /Ur Hes. 36:25–28/
B
Alla vi som har döpts in i Kristus Jesus har också blivit döpta in i
hans död. Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med
honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet … När vi nu har
dött med Kristus är vår tro att vi också skall leva med honom.
/Ur Rom. 6:3–4, 8, bearb./

C
Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla
har vi fått en och samma Ande att dricka. Kroppen består inte av
en enda del utan av många. /1 Kor. 12:13–14/
BEKRÄFTELSE AV DOP
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D
Alla är vi … genom tron Guds barn, i Kristus Jesus. Är vi döpta in
i Kristus har vi också iklätt oss Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är vi ett i Kristus Jesus. /Gal 3:26–28, bearb./
Andra exempel på bibelord: Psalt. 23, 63:2–5, Jes. 42:1–5, Jes.
61:10–11, Matt. 28:16–20, Tit. 3:3–8

Ev. Församlingssång, betraktelse eller predikan
Bekännelse
(exempel – kan också användas som växelläsning med svaren i
vi-form)

L: Genom dop och tro inlemmas vi i Kristus och får del i hans
frälsning från skapelsens morgon till tidens slut. Dopet gavs
oss/NN som gåva och som tecken på förbundet mellan Gud och
hans folk. Vi får nu bekräfta vår del i detta förbund.
Jesus sade till dem som fanns i hans närhet:
– Jag är vägen, sanningen och livet.
L: Jesus säger också idag: Jag är vägen
N: och jag vill följa honom.
L: Jesus säger: Jag är sanningen
N: och jag vill leva i hans sannings ljus.
L: Jesus säger till oss alla: Jag är livet
N: och jag vill dela livet i honom
och dricka ur källan med levande vatten.
L: Låt oss tillsammans med hela Guds kyrka
bekänna vår kristna tro:
Vi tror på Gud, allsmäktig Fader,
himlens och jordens skapare.
Vi tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre,
som blev till som människa genom den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
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led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes, steg ned till dödsriket,
uppstod från de döda på tredje dagen,
steg upp till himlen,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån för att döma levande och döda.
Vi tror på den heliga Anden,
den heliga, universella kyrkan, de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse
och det eviga livet.
Amen
eller
Nicenska trosbekännelsen, se sid. 36.

Bekräftelse
(exempel 1)
Du/ni inbjuds nu att bekräfta den tro i vilken du en gång blivit
döpt:
– Vill du vända dig bort från de onda krafterna och bekräfta din
tro på Guds löften i Jesus Kristus?
Svar: Ja
– Vill du med Guds hjälp leva som kristen?
Svar: Ja
Vi innesluter dig i våra förböner.
(exempel 2)
Detta är den tro i vilken vi har döpts för att leva med församlingen i Kristi gemenskap. Också du/ni har blivit döpt/a. Vill du/ni
leva med församlingen i denna tro?
BEKRÄFTELSE AV DOP
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Svar: Ja
Pastorn kan efter frågorna doppa ett finger i vatten och forma
korsets tecken på pannan under orden:

– Du är döpt till Kristus. Livets Gud ska bevara dig i sin kärlek.
– Du har dött och uppstått med Kristus. Vandra nu i korsets tecken.

Medlemskap i församlingen
Om denna akt samtidigt utgör välkomnandet i församlingen
kan tillfogas en hälsning:

Vi gläder oss över att du/ni genom Jesus Kristus har fått livsgemenskap med Gud och vill höra till den kristna församlingen. Vi
vill be för dig/er att du/ni tillsammans med oss alla ska växa till i
tro, hopp och kärlek.

Bön
kan anpassas för att bedjas över hela församlingen

Gud, tack för de gåvor som du gett oss i dopet och som vi får ta
emot i tro: syndernas förlåtelse, barnaskapets förvissning, församlingens gemenskap och hoppet om evigt liv. Vi ber att du skall
ge dem/oss nådens gåvor: vishetens, kunskapens, uthållighetens,
förståndets och den goda handlingens ande. Ge henne/honom
kraft att älska andra som sig själv och förlåta som hon/han själv
blivit förlåten. Låt henne/honom/oss alla vara en del i din kropp
och ett tecken på att du älskar världen. Må Gud välsigna dig, bevara dig för allt ont och föra dig till det eviga livet.
Amen
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eller
Gud, du har låtit det vatten strömma fram som ger världen liv.
Genom vatten och Ande skapar du ett folk, som är förenat med
dig i Jesus Kristus. Kom med ditt ord och din Ande och låt dopets
vatten för oss förbli en nådens källa. Bevara alla som har döpts
och bekräftat sitt dop i tro till Jesu död och uppståndelse. I Jesu
Kristi namn.
Amen
eller fri bön

Välsignelsen
Herren välsignar dig, NN, /er och beskyddar dig/er.
Herren låter sitt ansikte lysa mot dig/er och visar dig/er nåd.
Herren vänder sitt ansikte till dig/er och ger dig/er sin fred.
I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn.
Amen
eller
Herren välsigne dig, NN, /er och bevare dig/er.
Herren låte sitt ansikte lysa över dig/er och vare dig/er nådig.
Herren vände sitt ansikte till dig/er och give dig/er frid.
I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn.
Amen

BEKRÄFTELSE AV DOP
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VÄLKOMNANDE
AV NYA MEDLEMMAR

Inledning
P: – Vi har idag glädjen att hälsa en ny medlem/nya medlemmar
välkommen/välkomna till vår församling. Människor, som kommer till tro, frigörs som nya skapelser i Kristus. Dopet och tron för
människan in i Kristus och in i församlingen. Där får vi dela gemenskapen och ansvaret i tjänst för Herren, var och en av oss med
olika gåvor och möjligheter under skilda perioder i livet. Som ny
medlem/nya medlemmar på grund av personlig bekännelse får
vi välkomna NN.
och/eller
Som ny medlem/nya medlemmar från annan församling får vi
välkomna NN från ………… församling/församlingar.
Namnen på de nya medlemmarna nämns.

Bibelläsning
Jesus säger om den kristna gemenskapen: Jag är vinstocken, ni är
grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik
frukt: utan mig kan ni ingenting göra. /Joh. 15:5/
Aposteln Paulus säger: Ni utgör Kristi kropp och är var och för
sig delar av den. /1 Kor. 12:27/
Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma
medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud. /Ef. 2:19/
76

VÄGEN IN I GEMENSKAPEN

02Missionshandbok.ORIG

03-09-24

13.53

Sida 77

* Trosbekännelsen
Vi bekänner med hela Guds kyrka vår kristna tro:
Vi tror på Gud, allsmäktig Fader,
himlens och jordens skapare.
Vi tror på Jesus Kristus; hans ende Son, vår Herre,
som blev till som människa genom den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket,
uppstod från de döda på tredje dagen,
steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns,
högra sida
och skall komma därifrån för att döma levande och döda.
Vi tror på den heliga Anden,
den heliga, universella kyrkan, de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse
och det eviga livet.
Amen

Bekräftelse av dop och tro
– Du/ni har döpts som barn i … /döpts på grund av egen bekännelse i … / har döpts idag /kommit till tro/ och genom Jesus
Kristus fått livsgemenskap med Gud. Du/ni vill höra till hans församling. Vill du/ni i församlingen bekräfta din/er tro på Jesus
Kristus?
Svar: Ja
eller
Vi gläder oss över att du finns i vår gemenskap. Församlingen vill
be för dig/er att du/ni tillsammans med oss alla i församlingen
ska växa till i tro, hopp och kärlek.

NYA MEDLEMMAR
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Alternativ vid flyttning från annan församling:

Vi gläder oss över att du/ni vill dela den livsgemenskap med
Kristus som denna församling vill vara uttryck för och hälsar
dig/er i Jesu Kristi namn.
Fråga till församlingen:

– Vill församlingen omsluta NN i gemenskap och kärlek för att
tillsammans med henne/honom/dem förnyas och växa i tro,
hopp och kärlek?
Svar: Ja
Aposteln Paulus skriver: Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en
är tron, ett är dopet, en är Gud och allas Fader, han som står över
allting, verkar genom allt och finns i allt. /Ef. 4:3–6/

Förbön
Gud, vi tackar dig för den gemenskap med dig själv, som du erbjuder oss. Tack för att den också innebär livsgemenskap med alla
dem som tror på dig. Du har skapat församlingen och kallat den
att vara Kristi synliga kropp i världen.
Tack för dem som genom dopet och tron förenas i församlingens
gemenskap och uppdrag. Vi ber för vår vän/våra vänner, som nu
blir en del av vår församling. Ge oss öppenhet för dem och vilja
till omtanke om alla. Låt deras bidrag till vår gemenskap bidra till
förnyelse. Låt din Ande förnya oss genom Ordet och bönen, genom dopet och nattvarden. Håll oss i din hand, ge oss din nåd och
bevara oss för evigt.
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eller
Gud, vi tackar dig för att du på olika vägar har fört denna
vän/dessa vänner till trons gemenskap med dig själv genom Jesus Kristus. Vi ber, att hon/han de aldrig skall upphöra att förundras över vad du har gjort för henne/honom/dem. Hjälp henne/honom/dem som idag blir en levande del av denna församling att stå fast/fasta i tron och att i ord och handling bära vittnesbörd om din kärlek bland människor.
Vi tackar dig, Gud, för din församling. Fyll oss med kärlekens och
försoningens Ande, så att vi kan leva i glädje med varandra och i
en öppen gemenskap med andra kristna och med alla våra medmänniskor. Ge oss beredskap till förändring, när vi nu som församling berikas med nya medlemmar. Vi ber i Jesu Kristi namn:
bruka oss i din tjänst i din värld.
Amen
eller fri bön, utformad efter situationen

Välsignelsen
Herren välsignar dig/er, /NN/ och beskyddar dig/er.
Herren låter sitt ansikte lysa mot dig/er och visar dig/er nåd.
Herren vänder sitt ansikte till dig/er och ger dig/er sin fred.
I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn.
Amen
eller

NYA MEDLEMMAR
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Herren välsigne dig/er, NN och bevare dig/er.
Herren låte sitt ansikte lysa över dig/er och vare dig/er nådig.
Herren vände sitt ansikte till dig/er och give dig/er frid.
I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn.
Amen

Församlingssång
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KYRKA FÖR HELA LIVET

Missionskyrkan vill vara en kyrka för hela livet. Genom samverkan mellan församlingarna i varje distrikt erbjuder den förkunnelse, själavård och bikt samt
barnvälsignelse, dop, konfirmation, vigsel och begravning.
ur kyrkoordningen
I gudstjänsten uttrycks församlingens önskan att vara en kyrka för hela livet.
Där återspeglas livets rytm i tacksägelse och i förbön från livets början genom
vägval, i glädje och i sorg, till dess slut. Församlingen erbjuder vigsel och begravning som offentlig gudstjänst eller som enskild akt.
ur församlingsordningen
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ANVISNINGAR
Offentlig gudstjänst och enskilda akter
Det är naturligt för kyrkan att leva med människor i både glädje och sorg. Församlingen erbjuder sin tjänst åt människor i olika livssituationer. Detta återspeglas i gudstjänstlivet, där omsorg och gemenskap tydligt bör komma till uttryck.
Tacksägelse vid livets början och vid dess slut hör till gemenskapsmomentet
(Guds folk tillsammans) i söndagens huvudgudstjänst. Här bör alla de, som naturligt hör med i församlingens gemenskap och liv få en plats, oavsett medlemskap i församlingen.
I samband med förbönen kan nämnas om både akter som förrättats och, med
känslighet för omständigheterna, förbön för sjuka. Flera andra tillfällen för både
tacksägelse och förbön kan komma i fråga. Utifrån de givna exemplen kan skilda tillämpningar göras.

Vigsel och begravning
Om vigsel och begravning sägs, att de erbjuds både som offentlig gudstjänst och
som enskild akt. Oavsett vilket, är det väsentligt att de ger uttryck för församlingens liv och gemenskap. Församlingsföreståndaren ansvarar för att dessa akter erbjuds, likaväl som dop. Om församlingen saknar pastor eller lämpligt kyrkorum kan frågan lösas via grannförsamlingar, i ekumeniskt samförstånd eller i
samråd med distriktsföreståndaren. Detta är ett uttryck för Missionskyrkans ansvar att vara en kyrka för hela livet. Principiellt bör kyrkorummet upplåtas för
gudstjänst utan kostnad oavsett medlemskap, utom när det gäller t.ex. extra musikmedverkan eller motsvarande.
Båda dessa livets vägmärken är i första hand församlingsgudstjänster. Även om
akten äger rum i enskildhet, bör privatisering i synsättet undvikas. Det naturliga
är, att församlingens pastor är officiant, en linje som självfallet bör hävdas med
ödmjuk klokhet.

Andra välsignelse- eller förbönsakter
Församlingen kan stå till tjänst med välsignelseakter enskilt eller offentligt i en rad
andra sammanhang. En del kan bygga på eller anpassas utifrån andra ordningar i
handboken. Byggstenar för gudstjänsten ger också exempel på olika välsignelseakter.
ANVISNINGAR
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Tacksägelse vid barns födelse
eller adoption
Akten ingår i gudstjänstens inledning, ”Guds folk tillsammans”
och förläggs om möjligt till nästkommande söndags gudstjänst
efter barnets födelse eller då det tagits emot i sitt nya hem. Kyndelsmässodagen kan också vara ett tillfälle för tacksägelse för
alla dem som fötts eller adopterats under året.

Idag får vi dela glädjen med NN och NN som i …–dags fick en
flicka/pojke /eller: som tagit emot en flicka/pojke från … för
adoption. Vi vill i församlingen be för föräldrarna /och syskonen …/.

Bön
(exempel)
Gud, du som har gett oss livet som en gåva. Vi tackar dig för NN:s
och NN:s lilla barn och gläds tillsammans med dem. Hjälp dem i
deras uppgift som föräldrar i både glädje och oro. Påminn oss om
att tänka på dem och deras barn i våra böner. Visa oss när de behöver praktisk omsorg och hjälp. Vi ber att detta barn skall få
växa upp i trygghet, kärlek och omsorg och känna din närhet. Låt
oss som församling vara den varma gemenskap som vittnar om
din omsorg om alla dina barn. Vi ber i Jesu Kristi namn.
Amen

Församlingssång
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Tacksägelse vid meddelande
om dödsfall
Meddelande om dödsfall och tacksägelse ingår i gudstjänstens
”Guds folk tillsammans”. Tacksägelsen sker, förutom efter församlingsmedlemmar, också efter alla dem som på olika sätt
hört till församlingens gemenskap, där så bedöms lämpligt. De
som avlidit under året kan också kommas ihåg vid gudstjänst
med ljuständning på Alla Helgons dag, då i stort sett samma
ordning kan användas. Vid det tillfället kan ett ljus tändas då
varje namn nämns.
Utformningen bör till sin form och längd vara så lika som möjligt för olika människor oberoende av synliga insatser i församlingen. Personlig värme och omsorg bör prägla minnesorden,
utan att de blir alltför privata. Den gemensamma bekännelsen
kan finnas på ett litet kort som läggs i psalmboken om inte särskild gudstjänstordning finns tryckt. Församlingen reser sig under inledningsorden ( * ) och står till och med bönen.
Om minnesljus används kan det vara tänt från gudstjänstens
början, alternativt tändas efter den gemensamma bekännelsen.

* Tillkännagivande
En /av församlingens medlemmar/i församlingens gemenskap
har fått bryta upp från jordelivet för att vara hos Herren.
* NN avled …dagen den … Han/hon var född år … och tillhörde
vår församling sedan år … /var en del av vår gemenskap i …-arbetet/.
– Kort erinran och uttryck för tacksamhet till Gud för vad han
gav och gjorde genom den bortgångne.
– Meddelande om tid och plats för begravningsgudstjänsten
samt inbjudan till denna – om tid och plats hunnit bestämmas
och överenskommelse om inbjudan gjorts med de anhöriga.

TACKSÄGELSE
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* Gemensam bekännelse
Vi lämnar NN i Guds goda händer och instämmer tillsammans i
apostelns ord:
Lever vi så lever vi för Herren. Dör vi, så dör vi för Herren. Om vi
lever eller dör tillhör vi alltså Herren. /Rom. 14:8, bearb./

* Ev. klockringning och/eller ljuständning
* Bön
exempel
Gud, vi tackar dig för livets gåva och våra dagar här på jorden.
Tack för nåden och kärleken som följer oss från livets början till
dess slut. Hjälp oss att förtrösta på din omsorg om oss, också inför
det som vi inte förstår. Påminn oss om att Jesus är Herre också
över döden.
När vi nu sörjer och saknar NN ber vi: Låt uppståndelsens ljus lysa
för oss idag. Ge oss mod och hopp. Välsigna och bär (närmast anhöriga) i deras sorg. Vi tackar dig för gemenskapen och vänskapen
med NN och överlämnar nu vår henne/honom i din omvårdnad.
Låt henne/honom vila i din glädje. Hjälp oss att vara beredda för
vårt eget uppbrott från detta liv. Vi ber så i Jesu Kristi, namn.
Amen

Församlingssång
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KONFIRMATION

Församlingen erbjuder undervisning i kristen tro till stöd för trons växt, vägval
och mognad. Ett särskilt ansvar har den för dem som döpts eller välsignats i församlingen samt för alla som finns med i dess gemenskap och omsorg. När det
gäller barn delar församlingen det ansvaret med föräldrarna. Församlingen kan
erbjuda församlingsfadder.
Konfirmationsundervisningen är ett av flera uttryck för detta erbjudande, där
församlingen och konfirmanderna delar med sig av sitt liv, sin gemenskap och
sin tro. Då ges också tillfälle att i tro bekräfta eller ta emot dopet och bli medlem
i församlingen.
ur församlingsordningen
Konfirmationen i Missionskyrkan är en tjänst åt unga människor. Den är en del
av kyrkans uppdrag som uttrycks genom vittnesbörd, diakoni och gemenskap.
Konfirmationen innefattar samtal, undervisning, andakter, gudstjänster, kyrkans olika gemenskapsformer och en avslutande gudstjänst med församlingens
förbön och välsignelse.
–––
I konfirmationsgudstjänsten görs bekräftelsen tydlig. Gudstjänsten formas av de
gemensamma erfarenheterna som konfirmandgruppen gjort. Därför behöver de
centrala delarna i den avslutande gudstjänsten finnas med i planeringen av hela
konfirmationen.
ur ”berättelser möts” – om missionskyrkans konfirmation
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Anvisningar
Konfirmationen i Missionskyrkan är ett erbjudande till i första hand unga människor om undervisning i kristen tro som grund för eget ställningstagande. Det
innebär frihet att ta ställning till både tro och dop. Dop, dopbekräftelse och nattvard bör erbjudas vid flera tillfällen. Också den som inte ännu är beredd att bekräfta sitt dop, låta döpa sig eller ta emot nattvarden hör samman med gruppen
i avslutningsgudstjänsten. Ur den synpunkten kan erbjudande om nattvard förläggas till annat tillfälle än denna gudstjänst. Konfirmationsakten leds som regel
av församlingsföreståndaren. Konfirmandarbetslaget och/eller representanter
för församling/SMU medverkar i talet till konfirmanderna, bibelläsning, förbön.
Talet till konfirmanderna syftar till att bekräfta dem. Det bör vara kort, kärnfullt,
personligt utan att vara privat och utlämnande.
Trosbekännelsen, som används vid detta tillfälle, bör vara den apostoliska, som undervisningen knutit an till. Därmed betonas samhörigheten med den universella
kyrkan i alla tider, på olika platser. I andra sammanhang under konfirmationstiden kan egna skrivna trosbekännelser eller olika moderna exempel användas.
Förbönen kan hämtas ur ordningen nedan eller formuleras fritt. Den kan dels innesluta hela gruppen, dels vara individuellt utformad med några ord för var och
en. Förbönen kan med fördel ske med handpåläggning på axeln eller huvudet
som uttryck för att Kristus finns närvarande med sina välsignande händer.

Ekumenisk undervisning/avslutning
Ekumenisk konfirmationsundervisning kan ske med olika grad av samverkan:
Gemensam inbjudan i skolorna, delvis gemensam undervisning, helt gemensam
undervisning, gemensam avslutningsakt. Då innebörden av konfirmationen
skiftar mellan skilda kyrkor är det viktigt, att man gör klart från början vad man
lägger i innebörden och vad som är möjligt att göra tillsammans. Liksom i all
ekumenik behöver man fundera över vad den egna traditionen kan bidra med,
vad man kan avstå från för gemenskapens skull respektive vad man kan lära av
andra för att berika den egna traditionen.
I Svenska kyrkan är konfirmation bl.a. bekräftelse av dopet, vilket gör att samtliga konfirmander förutsätts vara eller bli döpta. I Missionskyrkan aktualiseras
dopet så, att konfirmanden själv inbjuds ta ställning till att antingen bekräfta sitt
dop eller, om man inte är döpt, ta emot dopet på grund av egen bekännelse. Här
finns också friheten att säga nej till dessa erbjudanden. Skillnader i konfirmationsgudstjänsten berättar om olika innebörd, inte minst när det gäller relation
till medlemskap i skilda kyrkor.
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För både luthersk och baptistisk uppfattning är det främmande med dop som
inte knyts till församlingstillhörighet. Ett sätt att lösa skillnaderna i innebörd, är
att konfirmationen antecknas i de olika församlingarnas böcker utifrån den relation konfirmanden närmast har till någon av församlingarna genom familjen eller deltagande i ungdomsarbete.

Vuxenkonfirmation
Vuxnas konfirmation, en bekräftelse på den kristna undervisningen, knyter an till
det urkristna katekumenatet och hör i Missionskyrkans tradition samman med
undervisning i kristen tro, som leder fram till dop eller bekräftelse av dop, samt
välkomnande i församlingen. En betoning av konfirmationen kan ske efter sådan vuxenundervisning, om önskemål finns. Då kan också konfirmationsintyg
delas ut. Efter trosbekännelsen kan en fråga ställas:
– Du har tagit emot undervisning i kristen tro, fått del av dopet/bekräftat ditt dop och
förenas nu med den kristna församlingen. Vill du med Guds hjälp leva i denna tro och
visa den i kärlek till Gud och dina medmänniskor?

Ordning
* Preludium med procession
och/eller församlingssång
Ingångsord

växelvis ur Psalt. 100, 139, 103 – se även Psalmer och
Sånger 761, 762, 904

L:

Hylla Herren, hela världen, tjäna Herren med glädje,
träd fram inför honom med jubelrop!
A: han har gjort oss och vi är hans,
hans folk, fåren i hans hjord.
L: Gå in genom hans portar med tacksägelse,
kom till hans förgårdar med lovsång.
Tacka honom, prisa hans namn,
A: ty Herren är god, evigt varar hans nåd,
från släkte till släkte hans trofasthet.
KONFIRMATION
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Bön
Herre, du rannsakar mig och känner mig.
Om jag står eller sitter vet du det,
fast du är långt borta vet du vad jag tänker.
Om jag går eller ligger ser du det,
du är förtrogen med allt jag gör.
Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga.
Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand.
Så långt som öster är från väster,
så långt från oss förvisar du vår synd.
Som en far visar ömhet mot barnen,
så visar du, Herre, ömhet mot dem som fruktar dig. /Psalt. 139:1–5,
103:12–13, bearb./

* Lovsång
Hälsningsord

– ev. kort inslag av redovisning, drama etc.

Församlingssång eller sång av konfirmanderna
Bibelläsning

– en eller två av dagens texter

Ev. församlingssång
eller sång av konfirmanderna
Predikan – kan med fördel byggas samman med redovisning
Församlingssång med offerinsamling
Bön

för offret samt ev. kort allmän förbön

Sång eller musik av konfirmanderna
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Konfirmationsakt
Vi lyssnar till evangeliet om dopet och tron:
Lärjungarna begav sig till Galiléen, till det berg, dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade
honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem:
Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och
gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den
heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett
er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. /Matt. 28:16–20/

Tal till konfirmanderna
* Trosbekännelsen
Den kristna kyrkan har genom tiderna uttryckt sin tro genom orden i den apostoliska trosbekännelsen. Den har också varit utgångspunkten i konfirmationsundervisningen.
Vi bekänner tillsammans med hela Guds kyrka:
Vi tror på Gud, allsmäktig Fader,
himlens och jordens skapare.
Vi tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre,
som blev till som människa genom den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes, steg ned till dödsriket,
uppstod från de döda på tredje dagen,
steg upp till himlen,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån för att döma levande och döda.
Vi tror på den heliga Anden,
den heliga, universella kyrkan, de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet.
Amen
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Konfirmanderna böjer knä
Förbön som förberetts i konfirmandgruppen eller

Gud, tack för att vi tillsammans med dessa ungdomar har fått
söka oss fram genom livets viktiga frågor. Tack för våra gemensamma erfarenheter och för att vi har fått läsa ditt ord och söka efter din mening i våra liv. Tack för att vi har fått lära känna Jesus
Kristus, vår Frälsare.
Vi ber om din närhet och välsignelse över var och av dessa ungdomar. Sänd din heliga Ande för att hjälpa och leda dessa konfirmander när de går vidare i livet i möten och vägval. Låt dem alltid behålla sin öppenhet och lyssna till din röst. Låt dem upptäcka
tron som en fast punkt, församlingen som ett gemenskapscentrum och en utgångspunkt för tjänst åt medmänniskorna.
Vi tackar dig för våra konfirmander, som var och en är en gåva till
oss alla. Du har sagt ja till dem. Hjälp dem att säga sitt ja till dig.
Hjälp oss att ta emot deras berättelser om livet som en tillgång i
vår församling.
Vi ber för NN … Tack för … Hjälp henne/honom att … Herren är
med dig N, nu och alltid.

Herrens bön
Vi ber tillsammans den bön som Jesus har lärt oss:
Vår fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden såsom i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet.
Amen
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Välsignelsen
– beds tillsammans av dem som medverkar i förbönsakten

Herren välsignar er och beskyddar er.
Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.
Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred.
I Faderns och Sonens och + den heliga Andens namn.
Amen
eller
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

Överlämnande av konfirmationsintyg
Sång av konfirmanderna eller gemensam sång
Välsignelse

över församlingen (apostoliska eller annan):

Tag emot välsignelsen:
Guds frid, som är mer värd än allt vi tänker,
ger era hjärtan och tankar skydd i Kristus + Jesus (Fil. 4:7)

Sändningsord
P: Låt oss gå i frid
F: i vår Herres Jesu Kristi namn.

* Postludium – utgångsprocession
KONFIRMATION
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BIKT

Varje kristen kan vända sig till Gud i enskildhet med bekännelse och bön om
syndernas förlåtelse. Syndernas förlåtelse är en gåva som är förbunden med
evangeliet, glädjebudet om Jesus Kristus. Den ges genom olika nådemedel: Ordet, dopet, nattvarden, bönen och bikten. Bikt innebär att bekänna sin synd för
att få tillsägelse om Guds förlåtelse. En motsvarighet till den enskilda bikten
finns i gudstjänstens gemensamma syndabekännelse och avlösning.
ur trons grund och innehåll

Anvisningar
Bikt – en väg till förlåtelse
Bikten är en väg till försoning med Gud och uppgörelse med sig själv i den kristna kyrkans gemenskap:
Med Gud – det är Gud som genom pastorn ger förlåtelse för all synd och skuld.
Med sig själv – att inte gömma sin skuld inom sig utan få tala om den öppet och
bli fri från den.
Med församlingen – synden berövar församlingen andlig vitalitet och skadar genom detta hela Kristi kyrka. När vi ångrar vår synd och har förtroende för Guds
barmhärtighet, leder detta till ny glädje och fördjupad gemenskap med Kristus
och med andra människor.

Bot
Boten är i kristen tradition nära förbunden med bikt och förlåtelse. Bekännelsen
kan gälla handlingar som direkt har skadat andra människor. Till upprättelsen hör
viljan att söka försoning och helande av brustna relationer samt, om möjligt, ersätta eller bidra till att läka skador som synden åstadkommit. I den enskilda själavården bör också dessa frågor behandlas med syfte till fullständig upprättelse och
försoning. Handling i botens tecken kan vara en av flera vägar till befrielse.
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Själavårdande samtal
Samtal om det kristna livet behöver föras på många skilda sätt. När det gäller djupa personliga frågor eller det som handlar om förlåtelse inför Gud kan varje förtroendevärd kristen ta emot bekännelse och visa på Guds ords löften om förlåtelse.
Diakonerna har i samband med ordinationen lovat att inte avslöja vad som anförtros i själavårdande samtal eller det som rör människors personliga förhållanden. De har också fått utbildning för själavårdande samtal. Också andra, som genom egna gåvor eller genom uppdrag eller ledaruppgifter i församlingen finns i
personliga samtal, bör inför sig själva ta frågan om denna ”allmänna tystnadsplikt” på djupt allvar.

Bikt och enskild själavård
I både svensk lagstiftning och det allmänna medvetandet är termen ”Bikt och enskild själavård” förbunden med pastorns absoluta tystnadsplikt, ett av löftena vid
ordinationen. Det betyder, att den särskilda (absoluta) tystnadsplikten är ovillkorlig då det gäller specifikt angivna förhållanden: det som yppats under ”bikt eller
enskild själavård”, är något som alltså hör till den ordinerade pastorns uppgift.
Gränsdragningen mellan enskild själavård och allmänna förtroenden är viktig.
Det skall vara tydligt och klart från båda parter, att samtalet betraktas som ”enskild själavård”. I övrigt, d.v.s. i allt annat än det som är bikt eller enskild själavård, omfattas pastorn, liksom diakonen, av den allmänna tystnadsplikten, jämförbart med vad som gäller vissa yrken inom den allmänna sektorn i sjukvård,
socialvård, skola och omsorg.
Tystnadsplikten är alltså ett åliggande genom ordinationen från Missionskyrkans
sida. Brott mot detta löfte behandlas av Missionskyrkans ansvarsnämnd. Tystnadsrätten betecknar samhällets lagstiftning som innebär ett juridiskt undantag
beträffande vittnesplikt inför domstol. Den särskilda (absoluta) tystnadsplikten
omfattar, liksom tystnadsrätt (befrielse från vittnesplikt inför domstol), pastorer.

Samtal, bekännelse och avlösning
Ett eller flera enskilda själavårdssamtal bör föregå bekännelsen och avlösningen.
Här bör vara klart om skuldupplevelsen har sin grund i verklig skuld och inte är
förorsakad av något annat. Under samtalet kan pastorn ge råd, uppmuntran och
förmaning.
Pastorn ansvarar för att samtal och bikt sker på avskild plats utan möjlighet att
kunna avlyssnas. Innebörden av tystnadsplikt/tystnadsrätt bör klargöras – även
den biktande bör bevara det som sagts i tystnad.
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Ordning för bikt
Biktens huvudpunkter är den biktandes syndabekännelse eller
bön om förlåtelse samt pastorns tillsägelse av förlåtelse på Kristi uppdrag enligt Guds ord (Joh. 20:23). Utifrån detta och den
enskilda situationen kan biktordningen ha olika utformning. Se
också ordningen i Psalmer och Sånger. Här ges exempel:

Inledning
P: I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
Gud, du känner oss bättre än vi själva gör. När vi misslyckas, vill
du upprätta oss. Vi kommer nu till dig i tro på ditt löfte om nåd
och förlåtelse.
Amen

Bibelord
Herren säger: Jag, jag är den som utplånar dina brott, för min
egen skull, jag minns inte mer dina synder. /Jes. 43:25/
eller
Barmhärtig och nådig är du, Herre, sen till vrede och rik på kärlek.
Du går inte ständigt till rätta med oss, din vrede varar inte för evigt.
Du handlar inte mot oss som vi förtjänat, du ger oss inte våra synders lön. Ty så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är
din nåd över dem som fruktar dig. Så långt som öster är från väster,
så långt från oss förvisar du vår synd. /Psalt. 103:8–12, bearb./
eller
Om vi bekänner våra synder, är Gud trofast och rättfärdig, så att
han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.
/1 Joh. 1:9, bearb./
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Bekännelse
P: I samtal med mig har du talat om vad du har gjort och nu ångrar. Nu uppmanar jag dig att med samma frimodighet bekänna
din synd inför Gud.
Den biktande (B) ber med egna ord eller med denna bön eller
annan, som pastorn och han/hon har kommit överens om:

Jag bekänner inför dig, Gud, den synd som vi har samtalat om.
Jag ångrar att jag har handlat som jag gjort och ber att du förlåter
mig alla mina synder. Öppna mitt hjärta för det som din tjänare
nu säger till mig. Hjälp mig att lyssna i visshet om att du själv talar till mig genom honom/henne.
eller
Jag bekänner inför dig, Gud, att jag ofta och på många sätt har
syndat i tankar, ord och gärningar. Särskilt bekänner jag att …
Jag ångrar att jag handlat som jag gjort och ber att du förlåter mig
mina synder. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig i Jesu
Kristi namn.

Tillsägelse av syndernas förlåtelse
P: Vill du ha dina synders förlåtelse i Jesu Kristi namn?
Svar: Ja
P: Till dig, som ber om dina synders förlåtelse, säger jag på Jesu
Kristi uppdrag:
Du är förlåten i Faderns och Sonens + och den heliga Andens
namn.
B: Detta litar jag på.
Jag vill ta emot förlåtelsen i Jesu Kristi namn.

BIKT

97

03Missionshandbok.ORIG

03-09-24

13.54

Sida 98

P: Som Jesu Kristi tjänare tillsäger jag dig nu dina synders förlåtelse i Faderns och Sonens och + den heliga Andens namn.
Min vän, du har fått Guds förlåtelse för dina synder.
Tag emot den och gå sedan i frid.

Tackbön och välsignelsen
Pastorn eller den biktande kan be en fritt formulerad tackbön
för syndernas förlåtelse. Pastorn lägger sin hand på den biktandes huvud (tecknar korsets tecken på pannan) och säger:

Herren välsignar dig och beskyddar dig.
Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd.
Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred.
I Faderns och Sonens och + den heliga Andens namn.
Amen
eller
Herren välsigne dig, NN och bevare dig.
Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.
Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.
I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn.
Amen
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VIGSELGUDSTJÄNST
Anvisningar
Äktenskapet karaktäriseras från kristen utgångspunkt av tre faktorer: Kärlek
och vilja att dela livet tillsammans, löften om trohet samt det offentliga tillkännagivandet. Vigseln är ur den kristna kyrkans synpunkt en gudstjänst med bön om
Guds välsignelse över dem som går in i ett äktenskap.
Samhället har under olika tider reglerat samlevnaden på skilda sätt. Sverige har
en lagstiftning, som gör att den kristna vigselgudstjänsten kan förenas med juridisk registrering, eftersom pastorer/präster har laglig vigselrätt. På rekommendation från den egna kyrkan utfärdas respektive indras vigselrätten av Kammarkollegium. Att samhället ger vigselrätt innebär inte ur kyrkans synpunkt att
samhället kan kräva vigselplikt, dvs. bestämma om, när och med vem kyrkan
skall fira gudstjänst.

Vigseln – en gudstjänst
Vigselgudstjänsten är, liksom dop och begravning, en församlingens gudstjänst,
även då den gudstjänstfirande församlingen i huvudsak består av släkt och vänner. Pastorn är som vigselförrättare – som alltid – i första hand Jesu Kristi tjänare
med uppdraget att förkunna evangeliet och företräda församlingen. Detta innebär att pastor inte förrättar ”borgerlig vigsel” eller leder en akt utan gudstjänstkaraktär.
Medvetandet om vigselns gudstjänstkaraktär behöver stärkas. Detta kan ske genom förberedande samtal, aktiv medverkan av dem som deltar, men också på
andra sätt. Det är naturligt, också i vigseln, att fler än pastorn medverkar i gudstjänstens olika delar. Anhöriga och vänner kan läsa bibelord eller medverka med
musik/solosång. Andra företrädare för församlingen än pastorn kan också medverka på olika sätt.

Förberedelser och utformning
Församlingens erbjudande om vigsel innebär ett ansvar för att tillgodose, bl.a.
med hjälp av distriktet, att såväl lämpligt kyrkorum som vigselförrättare erbjuds,
även i de fall församlingen själv saknar egna möjligheter till detta. Det naturligaste
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är, att vigseln äger rum i den kyrka där brudparet eller en av dem normalt firar
gudstjänst, liksom att endera partens församlingspastor är vigselförrättare.
Själva gudstjänstordningen kan utformas fritt i samråd mellan pastor och brudpar. Den tidigare traditionen att samla musikaliska inslag i början och slutet för
att mellan dem ha alla talade partier bör undvikas. Också denna gudstjänst bör
ha sin rytm, där de skilda momenten logiskt hör ihop i ett samspel mellan musik, församlingssånger, Guds ord, bön samt de särskilda vigselmomenten.
Val av bibeltexter bör ske i samtal med brudparet. Också de ord som används
vid ringväxlingen/äktenskapsförklaringen kan vara personligt utformade, dock
så, att den egna förklaringen och viljan till äktenskapet framgår. Utformningen
av förbönen hör till de delar som pastorn bör samtala med brudparet om.
När vigsel firas med nattvard utgör vigseln gudstjänstens första del. Måltiden
tar vid efter tillkännagivandet/församlingssång, solosång eller musik, förbön
och välsignelse. Herrens bön används inte i detta fall i vigselakten, då den ingår
i nattvardsordningen.

Ekumeniska äktenskap
När pastorer och präster från olika kyrkor eller samfund medverkar i en vigselgudstjänst, kan uppgifterna fördelas fritt under förutsättning av att en av dem
ur juridisk synpunkt (vid vigsel med laga verkan) är vigselförrättare och leder
momenten ”Frågorna”, ”Äktenskapsförklaringen” och ”Tillkännagivandet” enligt sin kyrkas ordning. Formell överenskommelse om ekumenisk vigselgudstjänst har hittills (2003) träffats mellan Missionskyrkan och Katolska kyrkan i
Sverige, men kan ur Missionskyrkans synpunkt äga rum med präster / pastorer
också från andra kyrkor och samfund.

Vigsel med laga verkan
Som pastor med vigselbehörighet är man också företrädare för det svenska samhället och bör sköta den uppgiften oklanderligt. Hindersprövningsintyg från
skattemyndigheten måste finnas. Civilrättsligt är vigselaktens två viktigaste moment samtycket – att båda svarar ja på frågorna – samt att vigselförrättaren förklarar att de två är äkta makar. Vittnen skall vara närvarande vid vigsel med
laga verkan. Det kan vara lämpligt, att två av dessa skriftligt bevittnar vigseln i
församlingens vigselbok. Vigselförrättaren har också ansvar för att äktenskapet
registreras som ingånget hos skattemyndigheten.
Nedanstående förslag till ordning utgår från vigsel med laga verkan, där momenten under ”äktenskapets ingående” – frågorna, äktenskapsförklaringen,
(ringväxling, ej obligatoriskt) samt tillkännagivandet – är obligatoriska ur juridisk synpunkt.
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Vigselgudstjänst utan laga verkan
Detta ansluter till den ordning som rådde innan Missionskyrkans pastorer fick vigselrätt 1952. Några situationer kan anges, där vigsel utan laga verkan kan äga rum:
Civilrättslig vigsel har redan ägt rum. Det kan ha skett i annat land. Eller det gäller ett par som gift sig ”borgerligt”, men senare kommit till tro och nu önskar
Guds välsignelse i församlingen över sitt äktenskap genom en vigselgudstjänst.
Andra önskar så starkt betona vigseln som gudstjänst, att man föredrar att den
juridiska registreringen sker hos borgerlig vigselförrättare.

Anpassning av ordningen
I princip kan de föreslagna ordningarna användas också vid vigsel utan laga
verkan. Frågorna bör då formuleras om, t.ex.: ”Vill du här bekräfta din vilja att ta
emot NN som din hustru/man och älska henne/honom i lust och nöd?” Äktenskapsförklaringen kan användas som förnyelse av äktenskapslöftena om borgerligt
äktenskap ingåtts tidigare. Likaså börjar tillkännagivandet: ”Ni har tidigare ingått äktenskap med varandra och har nu bekräftat detta inför Gud och denna församling. Som Jesu Kristi tjänare säger jag: Må Gud vara med er nu och alltid.
I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn. Amen.”
I stort sett kan samma ordning i urval användas också vid ”Förnyelsegudstjänst
för äktenskapet” både vid festdagar som silverbröllops- eller annan jubileumsdag, eller som en markering av förnyelse av äktenskapet efter slitsamma perioder.

Välsignelseakt
Om paret inte tidigare ingått civilrättslig vigsel och inte heller önskar registrering kan församlingen erbjuda en välsignelseakt. Det kan t.ex. röra sig om ett
äldre par som tidigare levt i äktenskap, men av skilda hänsyn eller skäl inte önskar registrera ett nytt äktenskap. Ändå vill man i församlingens gemenskap offentligt lova trohet och få förbön över sitt förhållande.
Välsignelseakten kan med anpassning följa ordningen för vigsel, dock så, att frågorna, ringväxlingen, äktenskapsförklaringen samt tillkännagivandet utgår.
Varje moment som kan skapa osäkerhet om aktens innebörd bör noga övervägas
så att den inte förväxlas med vigselgudstjänst.
Då församling och pastor i samråd beslutat erbjuda välsignelseakt över ingånget
partnerskap hänvisas till exempel på sådan akt i Byggstenar för gudstjänsten, som
också har bibelord och böner för skilda tillfällen i livet. Ett annat exempel där anvisningar ges i den boken är förbönsakt då ett äktenskap upplöses.
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Ordning
* Inledningsmusik
Brudpar och ev. brudfölje går in tillsammans, där pastorn väntar, alternativt går före brudparet in.

Solosång, körsång eller musik
Inledning
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
Välsignad är du Gud – av dig, genom dig och till dig är allting,
nu och alltid och i evigheters evigheter.
eller
Underbara är dina verk, kärlekens Gud.
Underbart har du skapat oss, som kvinna och man,
till att vara dig lika.
Av din kärlek lever vi,
dig vill vi prisa för livet som ständigt förnyas.
och
Inför Guds ansikte är vi samlade till vigselgudstjänst mellan er
två, NN och NN. Vi vill dela er glädje denna dag. Vi är här för att
höra era löften om trohet genom livet och för att be om Guds välsignelse över er.
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Församlingssång
Bibelläsning

ev. som växelläsning

Låt oss tillsammans läsa/ lyssna till/ Bibelns ord:
P: Prisa Herren, alla folk, lova honom, alla länder!
F: Väldig är hans godhet mot oss, Herrens trofasthet är evig
P: Gud sade: Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss.
De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen,
alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.
F: Gud skapade människan till sin avbild,
som man och kvinna skapade han dem.
P: Din är all ära och härlighet,
Fader, Son och helig Ande
F: från evighet till evighet.
Amen /Psalt. 117, 1 Mos. 1:26a, bearb./
eller
P: Det är gott att sjunga vår Guds lov,
lovsång är skön och ljuvlig.
F: Himlen förkunnar Guds härlighet,
himlavalvet vittnar om hans verk.
P: Gud sade: Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss.
De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen,
alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.
F: Gud skapade människan till sin avbild,
som man och kvinna skapade han dem. /Psalt. 147:, 19:2,1 Mos. 1:26a, 27,
bearb./

eller
P: Hylla Herren, hela världen, tjäna Herren med glädje,
träd fram inför honom med jubelrop!
F: han har gjort oss och vi är hans, hans folk, fåren i hans hjord.
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L: Gå in genom hans portar med tacksägelse,
kom till hans förgårdar med lovsång.
Tacka honom, prisa hans namn,
F: ty Herren är god, evigt varar hans nåd,
från släkte till släkte hans trofasthet
P: Gud sade: Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss.
De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla
vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.
F: Gud skapade människan till sin avbild,
som man och kvinna skapade han dem. /Psalt. 100, 1 Mos. 1:26a, 27, bearb./
Se även Psalmer och Sånger 761, 762, 904.

Bön
Gud, vi tackar dig för livets under. Hos dig är livets källa, i ditt
ljus ser vi ljus. Underbart har du skapat oss och gett oss gåvan att
kunna älska varandra. Låt kärleken och gemenskapen växa och
fördjupas. I Jesu namn.
Amen

Sång eller musik
Bibelläsning
Några av följande eller andra bibelord kan väljas. Pastorn eller
någon eller några av brudparets vänner eller någon ur församlingen läser.

P: Låt oss nu höra Bibelns ord om kärlekens gåva och ansvar.
A
Stark som döden är kärleken, lidelsen obeveklig som graven.
Dess pilar är flammande eld, en ljungande låga. Mäktiga vatten
kan inte släcka kärleken, floder kan inte svepa bort den. /HV. 8:6b–7/
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B
I Ruts bok står det skrivet: Dit du går, går också jag, och där du
stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk, och din Gud är min
Gud. Där du dör, vill jag dö, och där vill jag bli begraven. Herren
må göra mig vad som helst – endast döden skall skilja oss åt. /Rut
1:16b–17/

C
Jesus sade: Skaparen gjorde från början människorna till man och
kvinna. Därför skall en man lämna sin far och mor för att leva
med sin hustru, och de två skall bli ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt. /Matt. 19:4–6, bearb./
D
Jesus sade: 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.
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. /ur Joh. 15:9–12/
E
Er kärlek skall vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det
goda. Visa varandra tillgivenhet, överträffa varandra i ömsesidig
aktning. Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som
gråter. /Rom. 12.9–10, 15/
F
Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte
skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk,
den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte
glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror
den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Men nu består tro, hopp
och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken. /1 Kor. 13:4–7, 13/
G
Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. /Gal. 6:2/
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Församlingssång eller sång/musik
Vigseltal
Vigseltalet kan också hållas efter välsignelsen Det ersätts i så fall
här av följande ord om äktenskapet. Om vigseltalet hålls här
kan orden inleda eller avsluta vigseltalet.

All kärlek har sitt ursprung i Gud. Förmågan att kunna älska är en
Guds gåva till oss människor.
Att ingå äktenskap är en ömsesidig viljeakt: viljan att bevara och
fördjupa varandras kärlek, viljan att dela varandras liv i medgång
och motgång, önskan att skapa ett hem tillsammans /och där ge
barnen den trygghet de behöver/, löften att vara trogna mot varandra och drömmen att åldras tillsammans i närhet och lyhördhet
för varandra.
Äktenskapet behöver vårdas med ömhet och omsorg för att kärleken med Guds hjälp ska växa genom åren.
eller
Kärleken är en Guds gåva till glädje och hjälp bland oss människor.
Äktenskapet ger inbördes stöd och fördjupad samhörighet i mörka
och ljusa dagar. Det medverkar till att bygga upp samhället.
Att leva som man och hustru är att leva i förtroende och kärlek,
att ha ansvar för varandra, för hemmet (och barnen) och att troget
stå vid varandras sida, i glädje och sorg, i ljusa och mörka dagar.
Ni får hämta kraft i bön och gudstjänst, i Guds ord och nattvarden. Den rikedom som finns i äktenskapet är stor. Genom Guds
kärlek och förlåtelse får vi hjälp att förstå och förlåta varandra. Så
kan äktenskapet förverkligas efter Guds vilja.
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* Frågorna
Bruden överlämnar ev. blommor till någon som håller dem
t.o.m. välsignelsen.
Här används brudgummens och brudens hela namn. I fortsättningen kan antingen endast tilltalsnamnet eller tilltalsnamnet
följt av släktnamnet användas.

P: Inför Gud och i denna församlings/dessa vittnens närvaro frågar jag dig, NN: – Vill du ta emot NN som din hustru och älska
henne i lust och nöd?
Svar: Ja.
P: Inför Gud och i denna församlings/dessa vittnens närvaro frågar jag dig, NN: – Vill du ta emot NN som din man och älska honom i lust och nöd?
Svar: Ja.

* Bön över ring/en/arna
P: Gud, du som är alltings skapare och livgivare, välsigna NN och
NN i deras äktenskap och deras liv tillsammans: Låt denna
ring/dessa ringar vara tecknet för dem på deras löften om ömsesidig kärlek och trohet. I Jesu namn.
Amen
Pastorn lämnar över ringen/arna

* Äktenskapsförklaringen
Äktenskapsförklaring kan utformas av brudparet i samråd med
pastorn. Den måste innehålla uttryck för den egna viljan till äktenskapet, men kan i övrigt vara personligt uttryck för kärleken.
Här ges exempel:

P: Låt oss höra er äktenskapsförklaring
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eller
P: Hur låter din äktenskapsförklaring, N?
Mannen säger:

NN, jag älskar dig. Därför tar jag emot dig som min hustru. Jag
vill dela glädje och sorg med dig och vara dig trogen till livets
slut/tills döden skiljer oss åt. Som tecken på detta ger jag dig denna ring.
Ringväxling eller: brudgummen sätter ringen på brudens finger.

eller:
P: Hur låter din äktenskapsförklaring, N?
Kvinnan säger:

NN, jag älskar dig. Därför tar jag emot dig som min man. Jag vill
dela glädje och sorg med dig och vara dig trogen till livets
slut/tills döden skiljer oss åt. Som tecken på detta ger jag dig denna ring/tar jag emot denna ring.
Ringväxling eller: bruden sätter ringen på brudgummens finger

eller
Mannen säger:

Jag, NN, tar dig, NN, till min hustru. Jag vill vara trogen mot dig
och alltid stå vid din sida i glädje och sorg genom hela livet / tills
döden skiljer oss åt. Som tecken på detta ger jag dig denna ring.
Ringväxling eller: brudgummen sätter ringen på brudens finger
Kvinnan säger:

Jag, NN, tar dig, NN, till min man. Jag vill vara trogen mot dig
och alltid stå vid din sida i glädje och sorg genom hela livet / tills
döden skiljer oss åt. Som tecken på detta ger jag dig denna ring.
Ringväxling eller: bruden sätter ringen på brudgummens finger
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* Tillkännagivandet
P: – Ni har nu /tidigare/ ingått äktenskap med varandra och /nu
har ni / bekräftat detta inför Gud och denna församling/dessa
vittnen. Som Jesu Kristi tjänare säger jag: /Ni är nu man och hustru./ Må Gud vara med er nu och alltid.
I Faderns och Sonens och + den heliga Andens namn.
Församlingen sätter sig

Ev. musik, sång eller församlingssång
Förbön

Brudparet knäböjer.

Kärlekens Gud, vi tackar dig för denna dag, för dess glädje och
förhoppningar.
Vi ber för det äktenskap som NN och NN har ingått inför dig. Låt
deras liv tillsammans präglas av tillit och respekt för varandra.
Hjälp dem att utveckla det bästa inom sig. Bevara dem från att i
själviskhet skada varandra eller begära för mycket. När svårigheter kommer, för dem då närmare dig och varandra.
Lär dem att ge och ta emot förlåtelse, tröst och trygghet. Låt dem i
tider av glädje och medgång tillsammans få tacka dig. Hjälp dem
så att deras hem får vara en öppen och varm gemenskap. Låt dem
dag för dag ta emot glädje och kraft ur din hand. I Jesu namn.
Amen
eller
Gud, du har skapat oss till man och kvinna. Tack för att du har
uppväckt lust och kärlek mellan dessa två. Gör deras åtrå till varandra stark och mild, så att den inte driver till habegär eller svartsjuka. Visa dem din kärlek och gör deras kärlek till varandra uthållig och vis, öppen och stark, så att den öppnar gemenskapen
för frihet och självständighet.
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Välsigna all den ömhet och glädje de känner. Hjälp dem att locka
fram det bästa hos varandra. Låt också motgångar och besvikelser
få samverka till det bästa för dem. Hjälp dem att med förtroende
be till dig under livets alla förhållanden. Prägla deras hem och gemenskap med din närvaro.
Amen

Herrens bön
Vi ber tillsammans med hela Guds kyrka:
Vår fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden såsom i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet.
Amen

Välsignelsen
Herren välsignar er, N och N, och bevarar er.
Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.
Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred.
I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn.
Amen
eller
Herren välsigne er, N och N, 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
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Församlingssång
Brudbuketten lämnas tillbaka till bruden.
Brudparet kan vända sig mot församlingen under sista versen
för att ge tillfälle till fotografering

* Postludium
Brudpar (och ev. brudfölje), följt av pastor, går ut ur kyrkan.
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ANDAKT VID SJUKBESÖK

Bibelord
Psalt. 23 (Herren är min herde)
Psalt. 42:2–6 (Som hjorten längtar till bäckens vatten)
Psalt. 46:2–8 (Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i
nöden, som aldrig svikit)
Psalt. 50:15 (Ropa till mig när du är i nöd)
Psalt. 57:2 (… i dina vingars skugga tar jag min tillflykt)
Psalt. 73:23–26 (Nu är jag alltid hos dig, du håller mig i handen)
Psalt. 103:1–13 (Lova Herren min själ)
Psalt. 121:1–8 (Jag ser upp emot bergen, varifrån skall jag få hjälp)
Psalt. 130:1–6 (Ur djupen ropar jag till dig, Herre)
Psalt. 139:1–18, 23–24 (Herre, du rannsakar mig och känner mig)
Jes. 40:26–31 (Han ger den trötte kraft och den svage ny styrka)
Jes. 43:1–2 (Var inte rädd, jag har friköpt dig)
Jes. 49:15–16 (Glömmer en kvinna sitt lilla barn?)
Jer. 29:11 (En framtid och ett hopp)
Klag. 3:22–26 (Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet
upphör aldrig)
Matt. 11:28–30 (Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor)
Joh. 3:16–17 (Så älskade Gud världen)
Joh. 14:1–6 (Känn ingen oro)
Joh. 14:27 (Frid lämnar jag kvar åt er)
Rom. 5:1–11 (Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro, har vi
frid med Gud)
Rom. 8:31–39 (Vem kan skilja oss från Kristi kärlek)
2 Kor. 4:16–18 (Min inre människa förnyas)
2 Kor. 5:17–21 (Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse)
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Fil. 1:6 (Han som har börjat ett gott verk hos er)
Fil. 4:4–7 (Gläd er alltid i Herren)
1 Tim. 1:15 (Den störste bland syndare)
Heb. 12:1–3 (En sky av vittnen)
Heb. 13:8 (Jesus Kristus är densamme)
1 Petr. 1:3–9 (Ett levande hopp)
1 Petr. 5:10–11 (Gud som skänker all nåd)
1 Joh. 3:1–2 (Vi får heta Guds barn)

Förbön
Den kristna församlingen bär i gudstjänsten fram människor inför Gud. Förbönen är en omistlig del av gudstjänsten.
Församlingen och dess gudstjänst bör vara en helande och läkande miljö och det
är naturligt, att människor i sjukdom eller annan nöd kan bäras inför Gud i konkret förbön. Särskilda förbönsgudstjänster kan ordnas i församlingarna. Det kan
gälla världssituationen, det egna samhällets förhållanden och människors personliga omständigheter. Enskild förbön för sjuka kan praktiseras i hem eller på
sjukhus. Om andakt vid katastrof eller olycka – se sid. 125.
Vi kan med glädje, förväntan och frimodighet be för varandra om att få del av
Guds helande kraft. Men vi kan inte föreskriva Gud tid och sätt för helande. Det
är viktigt att pastor, bönegrupp och församling fortsätter att be i tro och trygghet, även när inga synliga tecken på bönesvar finns. Bönen är vår, bönhörelsen
Herrens. Ibland kan förbönen förenas med nattvardens firande.
Skriften anvisar också smörjande med olja och handpåläggning som yttre medel
och tecken att brukas vid förbön för sjuka (Jak. 5:14).
Det är angeläget med ett själavårdande samtal före eller i samband med förbönsakten. Om möjligt bör de som deltar i förbönen utses i samråd med den som är
sjuk. I Jakobs brev betonas, att vi både får bekänna synder för varandra och be
för varandra.
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Förbön med olja
Denna ordning kan brukas vid enskild bön för sjuka då man
önskat förbön med smörjande av olja.

Bibelläsning
Förslag
Psalt. 73:23–26 (Nu är jag alltid hos dig, du håller mig vid handen)
Psalt. 103:1–5 (Lova Herren, min själ)
Jes. 53:3–5 (Det var våra sjukdomar han bar)
Matt. 11:28 (Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor)
Matt. 8:16–17 (Han tog våra sjukdomar, och han lyfte av oss
våra plågor)
Jak. 5:13–16 (Är någon av er sjuk skall han kalla till sig …)
Därefter följer några ord till den sjuke.

Syndabekännelse
Se gudstjänsten, sid. 31 eller bikten sid. 97.

Avlösning
Bön och smörjande med olja
Förebedjaren stryker olivolja på den sjukes panna, gärna som
ett korstecken.

Efter Guds ord och befallning smörjer jag dig med olja
i Faderns och Sonens + och den helige Andes namn.
Amen
Fri bön och/eller
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Jesus Kristus, du är Herren,
i ditt namn välsignar vi NN som vi nu lägger våra händer på:
Herren välsignar dig och beskyddar dig.
Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd.
Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred.
I Faderns och Sonens och + den heliga Andens namn.
eller
Herren välsigne dig, NN och bevare dig.
Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.
Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.
I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn.
Amen
Därefter kan förebedjaren säga:

Vår herre Jesus Kristus, vars helande kraft du nu har tagit emot, må
styrka och återställa dig till kropp och själ. Må din ande, själ och
kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck, när vår herre Jesus Kristus kommer. Honom tillhör äran nu och i evighet.
Amen /1 Thess. 5:23, bearb./

Herrens bön
Vår fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden såsom i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet.
Amen
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Nattvard
Beroende av situationen kan följande ordning förkortas till de
för nattvarden bärande momenten: Nattvardsbön med instiftelseord, Herrens bön, Guds Lamm samt brödbrytandet.

Sång
Nattvardsandakten inleds och avlutas med sång, om det är möjligt och lämpligt.

Bibelläsning
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Låt oss lyssna till Skriftens ord.
Här läses någon eller några texter i anslutning till kyrkoåret eller från Bibelord vid sjukbesök, sid. 112.

Bön och syndabekännelse
Herren Jesus säger: 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. /Upp. 3:20/
Inför Herren vill vi bekänna vår synd och bedja:
Gud, du känner mig och vet hur jag har det. Jag bekänner min
synd och skuld och lägger den inför dig. Tack för att du möter
mig i din nattvard för att ge mig kraft i min svaghet. Tack för att
jag får vara ditt barn.
Amen
eller
Förbarma dig, Gud, i din nåd,
stryk ut mina synder i din stora godhet.
Gör mig fri från all min skuld
och rena mig från min synd.
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Skapa i mig Gud ett rent hjärta
ge mig ett nytt och stadigt sinne
Driv inte bort mig från din närhet,
ta inte ifrån mig din heliga ande.
Låt mig åter glädjas över att du räddar,
håll mig uppe, ge mig ett villigt sinne.
Amen
/Ur Psalt. 51/

Förlåtelsens ord
Du som ber om dina synders förlåtelse, tag emot befrielsen enligt
Herrens eget löfte: Om vi bekänner våra synder, är Gud trofast
och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från
all orättfärdighet. /1 Joh. 1:9/

Ev. trosbekännelsen
Vi tror på Gud, allsmäktig Fader,
himlens och jordens skapare.
Vi tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre,
som blev till som människa genom den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes, steg ned till dödsriket,
uppstod från de döda på tredje dagen,
steg upp till himlen,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån för att döma levande och döda.
Vi tror på den heliga Anden,
den heliga, universella kyrkan, de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse
och det eviga livet.
Amen
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Sång
sjunges eller läses (t.ex. Psalmer och Sånger 71, 73) Tillredelsen.

Nattvardsbön
Lovad är du, himmelens och jordens Gud,
som älskade världen så, att du gav den din ende Son för att de
som tror på honom inte skall gå under, utan ha evigt liv.
Den natten då herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade
Gud, bröt det och sade: ”Detta är min kropp som offras för er. Gör
detta till minne av mig”. Likaså tog han bägaren efter måltiden
och sade: ”Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod.
Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig”.
Detta är trons mysterium.
A: Kristus, Din död förkunnar vi,
din uppståndelse bekänner vi,
till dess du kommer åter i härlighet.
Sänd din Ande i våra hjärtan för att tända en levande tro hos oss.
Sänd din Ande över oss och över dessa gåvor av bröd och vin så
att vi här tar emot vår Frälsare, Jesus Kristus. Låt honom visa oss
hur vi skall leva i kärlek med varandra. Vi vill tillhöra dig från
evighet till evighet.
Amen

Herrens bön
Vi förenas i den bön som Jesus själv har lärt oss:
Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden såsom i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
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Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet.
Amen
eller
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 idag, och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.
Amen

Brödbrytandet
L: Bägaren, som vi välsignar, ger oss gemenskap med Kristi blod
Brödet, som vi bryter, ger oss gemenskap med Kristi kropp
A: Eftersom brödet är ett enda är vi, fast många,
en enda kropp. Alla får vi del av ett och samma bröd.

Guds Lamm
sjunges (Psalmer och Sånger nr 136, 143, 764, 814, 846) eller läses:

L: Guds Lamm, du som tar bort världens synder,
A: Förbarma dig över oss.
L: Guds Lamm, du som tar bort världens synder,
förbarma dig över oss.
A: Guds Lamm, du som tar bort världens synder,
ge oss din fred.
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Utdelandet
Oblaten kan doppas i bägaren och ges i munnen. Vid utdelandet sägs till varje nattvardsgäst:

Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet.
Efter utdelandet:

Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren förkunnar ni
Herrens död, till dess han kommer. /1 Kor. 11:26/
Må Guds frid vara med dig/er.
Amen

Tacksägelse och bön
Ev. sång
Välsignelsen
Herren välsignar dig/er och beskyddar dig/er.
Herren låter sitt ansikte lysa mot dig/er och visar dig/er nåd.
Herren vänder sitt ansikte till dig/er och ger dig/er sin fred.
I Faderns och Sonens och + den heliga Andens namn.
Amen
eller
Herren välsigne dig/er och bevare dig/er.
Herren låte sitt ansikte lysa över dig/er och vare dig/er nådig.
Herren vände sitt ansikte till dig/er och give dig/er frid.
I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn.
Amen
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Bibelord vid besök hos döende
Job 19:25–27 (Jag vet att min befriare lever)
Psalt. 4:9 (Jag lägger mig ned i frid och sover)
Psalt. 23 (Herren är min herde)
Psalt. 84:2–8 (Ljuvlig är din boning, Herre Sebaot)
Jes. 54:10 (Om än bergen rubbas och höjderna vacklar)
Matt. 24:13 (Den som håller ut till slutet skall bli räddad)
Luk. 23:46 (Fader, i dina händer lämnar jag min ande)
Joh. 1:29 (Guds lamm, som tar bort världens synd)
Joh. 10:11–15, 27–30 (Den gode herden)
Joh. 11:25 (Jag är uppståndelsen och livet)
Joh. 16:33 (Jag har besegrat världen)
Joh. 17:24 (Jag vill att de skall vara med mig där jag är)
Apg. 7:59 (Herre Jesus, tag emot min ande)
Rom. 8:28 (Gud hjälper dem som älskar honom att nå det goda)
Rom. 14:7–9 (Ingen lever för sin egen skull)
1 Kor. 15:53–57 (Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet)
2 Tim. 4:18 (Herren skall rädda mig från allt ont)
Hebr. 4:9–10 (Sabbatsvilan)
Hebr. 4:14–16 (Låt oss träda fram till nådens tron)
Upp. 7:9–17 (Den stora skaran inför tronen och Lammet)
Upp. 21:1–7 (En ny himmel och en ny jord)
Upp. 22:1–5 (Floden med livets vatten)
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Andakt vid dödsfall
Följande ordning kan användas vid andakt i sorgehus, på sjukhus, som utfärdsbön eller vid bisättning (då kistan före begravningsdagen insätts i gravkapell). Anpassning bör ske till omständigheterna.

Församlingssång
kan också läsas. Se psalmvalslistan för begravning.

Psaltarläsning
Herre, du är min herde, ingenting skall fattas mig. Du för mig i
vall på gröna ängar, du låter mig vila vid lugna vatten. Du ger
mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, ditt 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. Du dukar ett bord för
mig i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till brädden.
Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens
hus skall vara mitt hem så länge jag lever. /Psalt. 23, bearb./
eller
Jag ser upp emot bergen: varifrån skall jag få hjälp? Hjälpen kommer från dig, Herre, som har gjort himmel och jord. Du låter inte
min fot slinta, du vakar ständigt över mina steg. Du sover aldrig,
du vakar ständigt, du som beskyddar Israel. Du, Gud bevarar
mig, i din skugga får jag vandra, du går vid min sida.
Solen skall inte skada mig om dagen, inte månen om natten. Gud,
du bevarar mig från allt ont, från allt som hotar mitt liv. Du skall
bevara mig i livets alla skiften, nu och för evigt. /Psalt. 121, bearb./
Läsningen kan avslutas med:
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Kristus, du som är uppståndelsen och livet, ge NN din frid och låt
ditt eviga ljus lysa för henne/honom.

Bön
Låt oss bedja:
Gud, du som har skapat oss och som låter oss komma till dig igen.
Tack för livet som du ger oss. Tack för NN, för allt det goda
hon/han fick ge och ta emot. När rädslan för döden och saknaden
griper om oss, bli vår trygghet och tröst. Gud, du ger den framtid
vi hoppas på, när vårt liv på jorden tar slut.
Kom med ditt ljus rakt genom sorgens mörker och hjälp oss att
hålla fast vid tron på att livet är starkare än döden. Genom Jesus
Kristus, den Uppståndne.
Amen
eller
Gud, du vet vad som fyller våra tankar när vi nu är samlade kring
NN/vår vän. Tack för den nåd och barmhärtighet som du visade
henne/honom under livet. Tack också för den godhet och glädje,
som du lät andra komma till del genom henne/honom.
Ge oss nu stillhet, så att vi kan känna din närhet i vår sorg. Vi anförtror N, som nu har lämnat livet här på jorden, i din hand. Tag
henne/honom till dig och ge henne/honom liv av ditt liv. Led oss
alla tryggt genom mörkret och hem till dig, till ditt underbara ljus.
Amen

Församlingssång
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Herrens bön
Låt oss tillsamman be den bön som Jesus har lärt oss:
Vår fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden såsom i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet.
Amen

Slutönskan
I sorgehuset:

Tag emot välsignelsen:
Guds frid, som är mer värd än allt vi tänker,
ger era hjärtan och tankar skydd i Kristus + Jesus /Fil. 4:7/
eller, vid bisättning:

Jag lägger mig ned i frid och sover. Du, min Gud, låter mig bo i
trygghet. /Psalt. 4:9, bearb./
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ANDAKT VID KATASTROF
ELLER OLYCKA

När det händer en plötslig olycka eller katastrof förväntas kyrkan ha en beredskap, såväl när det gäller insatser för personliga samtal som någon form av samlingar. Det kan gälla i skola, på en arbetsplats, i annan offentlig samlingslokal eller i kyrkorummet.
Det är viktigt, att man på varje ort har en beredskap och överenskommelser om
vem som gör vad – en katastrofplan som kan utarbetas inom det lokala ekumeniska rådet och som är samstämd med kommunens katastrofplanering. Ändå är
kris och katastrof inget man kan förutse så att färdiga ordningar för minnesstund eller -gudstjänst finns utarbetade. Det ligger i sakens natur, att varje situation är så unik, att man måste närma sig den med känsla och inlevelse.

Människorna
Det första som gäller är att veta vilka de människor är som är närmast drabbade.
Ibland tas det för självklart att man har en kristen anknytning, och att alla delar
de kristna symbolernas värld, vilket inte alltid är fallet. När det är kris eller katastrof är det inte rätt stund att fundera över det som skiljer oss människor från
varandra inom olika religioner. Då gäller enbart öppenhet, generositet, kärlek
och omsorg.
En första åtgärd bör vara att underlätta för andra religioners företrädare i deras
kontakt med människorna. Ett andra steg är att erbjuda dem plats och utrymme
samt praktiska hjälpinsatser.

Symboler och riter
De senaste åren har en mängd olika riter vuxit fram på och omkring katastrofplatser. När något overkligt händer ökar behovet av att hitta uttrycksmedel för
känslorna. Blommor och ljus finns ofta på olyckplatsen, men kan också vara till
hjälp i t.ex. kyrkorummet vid minnesgudstjänster.
Utan att påtvinga andra kristen tro, men väl erbjuda ett språk för övergivenheten där det ofta tacksamt tas emot, är kanske ljuset som symbol det mest anANDAKT VID KATASTROF ELLER OLYCKA
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vändbara. Det står för liv och hopp samt visar väg rakt genom det mörkaste. Om
församlingen har en ljusbärare eller annan plats att ställa tända ljus är detta kanske den viktigaste ordlösa platsen för stillhet. Det finns en rad bibelord som tar
upp temat om ljus och hopp i mörkret, t.ex. Jes. 9:1, Joh. 1:1–4.
Bibeltexter, särskilt ur Psaltaren, kan fungera livstolkande och stå till tjänst med
starka symbolord. Gamla testamentet är gemensamt för judar, kristna och muslimer. På samma sätt är många välkända psalmer till stöd och hjälp i den svenska
kulturkontexten.

Minnesstund och minnesgudstjänst
Särskilt när någon ung människa dör genom sjukdom eller olycka är det ofta pastorns eller diakonens uppgift att hjälpa till i skolmiljön med en minnesstund. Samma sak blir allt vanligare på arbetsplatser när något oväntat inträffat och man förutsätter att pastorn och diakonen ska vara beredd att ta hand om en minnesstund.
När en större olycka händer i samhället bör det finnas beredskap att snarast ordna en minnesgudstjänst i kyrkan, oftast samma dag. Det är i denna situation
man bör vara vaken över den mångfald av religionstillhörighet som finns i samhället. Å andra sidan får man inte bli för ängslig, utan öppet erbjuda omsorg och
tröst utifrån den utgångspunkt kyrkan har.

Bibelord och psalmer
När det gäller bibelord innehåller Psaltaren ord för många olika tillfällen. Där
finns de nakna frågorna, vrede, anklagelse mot Gud, men också ljus och hopp,
trygghet och förtröstan. Här följer några psaltarpsalmer, ur vilka man också kan
välja några verser:
Psalt. 23 (Herren är min herde)
Psalt. 42:2–4, 6–10, 12 (Som hjorten längtar till bäckens vatten)
Psalt. 46:2–4 (Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i
nöden, som aldrig svikit)
Psalt. 50:15 (Ropa till mig när du är i nöd)
Psalt. 57:2 (… i dina vingars skugga tar jag min tillflykt)
Psalt. 61:2–4 (Gud, hör mitt rop)
Psalt. 73:23–26 (Nu är jag alltid hos dig, du håller mig i handen)
Psalt. 103:1–13 (Lova Herren min själ)
Psalt. 121:1–8 (Jag ser upp emot bergen, varifrån skall jag få hjälp)
Psalt. 130:1–6 (Ur djupen ropar jag till dig, Herre)
Psalt. 139: 1–18 (du omger mig på alla sidor)
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Exempel på psalmer och sånger som skapar trygghet och är välkända för många i en miljö med kristna traditioner:
189 Bliv kvar hos mig
210 Jag lyfter ögat mot himmelen
217 Gud, för dig är allting klart
238 Jag lyfter mina händer
248 Tryggare kan ingen vara
249 Blott en dag
Exempel på nyare psalmer, som kanske är tydligare som livstolkare i vår tid:
205 Vila i din väntan
208 Det tänds ett ljus
218 Jag har ofta frågor, Herre
256 Var inte rädd, det finns ett hemligt tecken
369 Han gick in i din kamp (Svk ps 358)
839 Inte en sparv till marken
841 När livet inte blir som vi har tänkt oss
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BEGRAVNINGSGUDSTJÄNST

Anvisningar
I begravningsgudstjänsten deltar ofta ovana kyrkobesökare. Det är angeläget att
akten genomförs så att det kristna hoppet och glädjen får bryta in i sorgen.
Avskedet från den döde, delande av sorgen och smärtan, bekännelse till det
kristna hoppet och tröst för de levande är begravningsgudstjänstens trefaldiga
innebörd. Tron på Jesu Kristi uppståndelse och evighetsperspektivet bör dominera gudstjänsten, som mera skall ta sikte på de levande än den döde. Begravningsgudstjänsten bör vara en ljus högtid, där sorgen inte skyms undan, men
ljus och glädje tränger igenom. Den egna församlingens kyrka bör om möjligt erbjudas som platsen för begravningsgudstjänsten.

Griftetal
Griftetalet, en kort predikan som i regel utgår från ett bibelord, bör präglas av
den förtröstan Jesus själv gav till människor i sorg: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör …”
Tacksamhet över livet, evangeliets ljus rakt i sorgen och saknaden samt hoppet i
tron på Guds löften kan vara bärande i förkunnelsen, utan att den tar formen av
bibelstudium eller längre utläggning. Griftetalet bör ha en personlig prägel utan
att det får karaktär av minnesteckning, något som mer hör hemma i en minnesstund.

Symbolhandlingar
Symbolhandlingarna vid begravningsgudstjänsten kan öppna för det kristna
uppståndelsehoppet. Aktens form innehåller traditionellt de tre skovlarna jord
som strös, alternativt med handen, i korsets form på kistan.
De närmast sörjande bör inte ställas inför moment som de inte väntat, men samtal kring olika symbolhandlingar ger ofta öppningar till vidare tankar om innehållet i det kristna hoppet inför döden.
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Att strö vetekorn över kistan eller repa av veteax ger ett tydligt budskap om
evangeliets innebörd. Vetekorn kan också strös i en liten korg med jord vid sidan
av kistan eller urnan. Ljuset är också en stark symbol. Särskilt vid begravning av
dödfött barn eller spädbarn kan ett ljus tändas från det brinnande uppståndelseljuset och ställas på eller bredvid kistan. Detta är också ett möjligt alternativ då
kremering redan skett och urnan ställs på ett bord på kistans plats. Andra former, t.ex. tre blommor, kan också brukas. Blommorna läggs i korsform på kistan.
De bör inte brytas i stjälken.
Till de olika symbolhandlingarna väljs överlåtelseord som gör handlingens innebörd tydlig.
Förekommer körsång, solosång eller instrumentalmusik, bör den integreras i
gudstjänsten med hänsyn till bibeltexter och övriga moment så att gudstjänsten
upplevs som en helhet.
Minnesord bör om möjligt undvikas i samband med begravningsgudstjänsten.
Platsen för detta är vid efterföljande samkväm. Här finns dock olika lokala traditioner, särskilt om inte minnesstund/samkväm följer på begravningsgudstjänsten.
Avskedstagandet sker i kyrkan, om inte gravsättningen sker i omedelbar anslutning till gudstjänsten. Vid kremering eller gravsättning på annan tid eller ort, lämnas kistan antingen kvar inne i kyrkan eller bärs ut under postludium eller klockringning till väntande bil.

Ordning
Ev. klockringning
* Preludium
Pastorn och de närmaste anhöriga går in i kyrkan, om de inte redan intagit sina platser

Solosång, körsång eller instrumentalmusik
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Inledning
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Vi är samlade
till gudstjänst för att ta avsked av NN. I vår sorg och saknad vänder vi oss till vår Herre och Frälsare, som är uppståndelsen och livet och som har nycklarna till döden och dödsriket.
eller
Vi har samlats för att ta avsked av NN. Här får vi bli stilla inför livet och döden, uttrycka det vi känner av sorg och saknad, men
också av tacksamhet och hopp. Vi får stödja varandra genom
Guds ord, bönen och sången. Nu firar vi vår gudstjänst i Faderns
och Sonens och den heliga Andens namn.
Låt oss bedja:
A
Gud, vår Fader. Tack för att du har skapat oss till liv. Tack för att din
godhet och nåd följer oss varje dag.
Jesus Kristus, du som kommit för att ge oss liv, överflöd av liv,
och bröt sönder dödens makt genom att uppstå från döden. Låt
ditt ljus bryta fram i sorgens mörker. Stärk vår tro och gör vårt
hopp tydligt.
Heliga Ande, du vår tröstare, kom oss nära denna stund. Möt oss
med glädje i vår sorg.
Amen
B
Gud vår Fader, du är vår tillflykt i liv och död. Tack för att vi i dödens närhet och i sorgens smärta får möta din nåd och barmhärtighet.
Jesus Kristus vår Frälsare, du är oss alltid nära. Låt uppståndelsens
ljus bryta fram i vårt mörker.
Heliga Ande, kom in i våra liv och led oss denna stund. Tack för att
du ger oss stöd och tröst i vår sorg och saknad.
Amen
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C
Gud, orden räcker inte till för sorgen. Du känner saknaden och
ensamheten. Till dig kommer vi med vår smärta och våra frågor.
Gud, du som också är tröstens Gud, låt oss känna att du är nära
och att Kristus, som har uppstått från döden, bär oss genom liv
och död. I Jesu namn.
Amen
Här kan påskljuset, om det finns, tändas:

Vårt påskljus berättar om att Kristus har uppstått från döden och
bär oss genom liv och död.

Församlingssång
Griftetal
som kan avslutas med orden:

I väntan på de dödas uppståndelse och ett evigt liv överlämnar vi
nu NN i Guds barmhärtiga händer
eller
Med bön och förtröstan överlämnar vi NN i Guds barmhärtighet.
Pastorn ger tecken till församlingen att resa sig

* Överlåtelsen
A
Av jord har vi kommit. Jord blir vi åter. Jesus Kristus, vår Frälsare,
skall uppväcka oss på uppståndelsens dag.
Jord läggs tre gånger på kistan

B
Av jord är vi skapade. Till jord skall vi återvända. Jesus Kristus är
uppståndelsen och livet.
Jord läggs tre gånger på kistan
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C
Du gav NN livet. Tag emot henne/honom i din frid och ge
henne/honom en glädjerik uppståndelse genom Jesus Kristus.
Blommor läggs på kistan

D
Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir
sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår
fullt av kraft.
Frön strös över kistan eller i en liten skål/korg med jord vid sidan

E
Du föddes av kärlek. Kärlek har omslutit dig hela livet. Jesu Kristi
kärlek bär dig genom döden i det eviga livet.
Olika symboler kan användas

F
Om vi lever, lever vi för Herren. Om vi dör, dör vi för Herren.
Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren.
Olika symboler kan användas

G
Jesus Kristus, du som är världens ljus, låt nu ditt eviga ljus alltid
lysa för NN.
Ljus tänds på Kristusljuset och ställs på eller bredvid kistan/
urnan

* Överlåtelsebön
Låt oss bedja:
A
Gud, skapare av himmel och jord, Jesus Kristus, världens frälsare,
Livets Ande, vi ber dig: bär oss, led oss, omslut oss. I Jesu namn.
Amen
B
Evige Gud och Fader, tack för vissheten att ingen lever eller dör
för sig själv. Tack för att vi i livet och döden är inneslutna i din
omsorg, kärlek och nåd. Tack för dagar av glädje, ögonblick av
lycka, tider av arbete och möda, bekymmer och oro.
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Tack för NN, som nu har lämnat oss och som var din gåva till oss.
När sorgen drabbar oss, ber vi om din hjälp och närvaro genom
din heliga Ande. Prisad vare du som sett till oss i vår nöd och
kommer till oss i Jesus Kristus med det eviga livets gåva. Lovad
vare du som aldrig lämnar oss.
Hjälp oss att i vår sorg och saknad inte stanna i ensamhet utan finna vägen till dig och till våra medmänniskor. Låt inte hoppet utsläckas och kärleken kallna. Hjälp oss att ta vara på varandra och
älska varandra.
Amen
C
Gud, du är den som ger oss livet. Det är fyllt av arbete och ansvar,
sorg och glädje. Idag tackar vi dig för NN, för vad hon/han fick
ge och ta emot. Hjälp oss i sorgen och lär oss att leva för de levande den tid vi har kvar.
Tack för det eviga livet, som ger oss ljus och hopp under våra dagar redan här på jorden. Hjälp oss att se, att du är den som öppnar
porten till det liv som aldrig dör. Genom Jesus, vår frälsare.
Amen
D
Vår himmelske Far. Vi tackar dig för att du genom Jesus Kristus
har skänkt oss det eviga livets gåva. Hjälp oss att i tron hålla fast
vid att inget, varken liv eller död, skall kunna skilja oss från din
kärlek. [När vi mister någon som vi älskar, hjälp oss då att inte
sörja som om vi var utan hopp. Tack för vad du gav oss genom
henne/honom som var oss kär.]
Låt oss när vår stund är inne få dö i frid och se dig ansikte mot ansikte, du är vår frälsnings Gud.
Amen
Församlingen sätter sig
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Församlingssång, musik eller solo/körsång
Bibelläsning
Texterna, tre eller fyra, kan väljas bland följande så att de belyser livet, döden och uppståndelsehoppet. Någon av dessa texter
kan också användas som inledande läsning/växelläsning.

A
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.
Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till brädden. Din godhet och
nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus skall vara
mitt hem så länge jag lever. /Psalt. 23/
B
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. /Psalt. 73:23–26/
C
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. /Psalt. 90:1–6/
D
Människans dagar är som gräset: hon spirar som blomman på
marken, så sveper vinden fram, och den är borta, platsen där den
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stod är tom. Men evigt varar Herrens nåd mot dem som fruktar
honom. Hans trofasthet når till kommande släkten. /Psalt. 103:15–17/
E
Svårt har jag plågats, skänk mig liv, Herre, som du har sagt. /Psalt.
119:107/

F
Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand. Stiger jag upp
till himlen, finns du där, lägger jag mig i dödsriket, är du också
där. Tog jag morgonrodnadens vingar, gick jag till vila ytterst i havet, skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand.
Om jag säger: Mörker må täcka mig, ljuset omkring mig bli natt,
så är inte mörkret mörkt för dig, natten är ljus som dagen, själva
mörkret är ljus. /Psalt. 139:5, 8–12/
G
Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de
som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. /Joh. 3:16/
H
Jesus sade: Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och
de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin
gå under, och ingen skall rycka dem ur min hand. /Joh. 10:27–28/
I
Jesus sade: 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. 11:25–26/
J
Jesus sade: om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett
ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. /Joh. 12:24/
K
Jesus sade: 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. /Joh. 14:1–3/
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L
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.
/Rom. 8:38–39/

M
Ingen av oss lever för sin egen skull, och ingen dör för sin egen
skull. Om vi lever, lever vi för Herren, och om vi dör, dör vi för
Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. Ty Kristus dog och fick liv igen för att härska över både döda och levande. /Rom. 14:7–9/
N
Vem utom anden i människan vet vad som finns i människan?
/1 Kor. 2:11a/

O
Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga
kläs i odödlighet. Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet
och det dödliga i odödlighet, då blir det som Skriftordet säger:
Döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, var är din seger?
Död, var är din udd? Dödens udd är synden, och synden har sin
kraft i lagen. Gud vare tack som ger oss segern genom vår herre
Jesus Kristus. /1 Kor. 15:53–57/
P
Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av
alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen
och Lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer.
Och de ropade med hög röst: ”Frälsningen finns hos vår Gud,
som sitter på tronen, och hos Lammet.”
Alla änglarna stod kring tronen och kring de äldste och de fyra
varelserna. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sade: ”Amen. Lovsången och härligheten, visheten
och tacksägelsen, äran och makten och kraften tillhör vår Gud i
evigheters evighet, amen.”
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Och en av de äldste sade till mig: ”Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån kommer de?” Jag svarade: ”Du vet
det, herre. ”Han sade till mig: ”Det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i
Lammets blod. Därför står de inför Guds tron, och de tjänar honom dag och natt i hans tempel, och han som sitter på tronen skall
slå upp sitt tält över dem.
De skall inte längre hungra och inte längre törsta, varken solen eller
någon annan hetta skall träffa dem. Ty Lammet som står mitt för
tronen skall vara deras herde och leda dem fram till livets vattenkällor, och Gud skall torka alla tårar från deras ögon.” /Upp. 7:9–17/
Q
Han som satt på tronen sade: ”Se, jag gör allting nytt. ” Och han
sade: ”Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna.” Och han sade
till mig: ”Det har skett. Jag är A och O, början och slutet. Jag skall
låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten. /Upp.
21:5–6/

R
Han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som
rann från Guds och Lammets tron. Mitt på den stora gatan, med
floden på ömse sidor, stod livets träd, som bär frukt tolv gånger
om året och ger sin skörd varje månad, och trädets blad är läkemedel för folken.
Och ingen förbannelse skall finnas mer. Guds och Lammets tron
skall stå i staden, och hans tjänare skall tjäna honom.
De skall se hans ansikte, och de skall bära hans namn på sin panna. Och det skall inte mer bli natt, och ingen behöver längre ljus
från någon lampa eller solens ljus, ty Herren Gud skall lysa över
dem. – –
Och Anden och bruden säger: ”Kom!” Och den som hör det skall
säga: ”Kom!” Och den som törstar skall komma. Och den som vill
skall fritt få dricka av livets vatten. /Upp. 22:1–5, 17/
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Församlingssång eller solosång,
körsång eller instrumentalmusik
Avskedstagande
ev. under stilla musik
Avskedstagandet och slutönskan sker antingen i kyrkan eller
vid graven.

Slutönskan
Herren skall bevara dig, nu och för evigt.
eller
Vi lyser frid över NN:s minne.
eller
Gud, du som är uppståndelsen och livet, ge NN din frid och låt
ditt eviga ljus lysa över henne/honom.

Herrens bön
beds gemensamt

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet.
Amen
eller
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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 idag, och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.
Amen

Församlingssång

kan utgå

Välsignelsen
Herren välsignar er och beskyddar er.
Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.
Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred.
I Faderns och Sonens och + den heliga Andens namn.
Amen
eller
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

* Postludium – ev. klockringning
De närmast sörjande går först ut och följs bänk efter bänk av övriga om kistan står kvar. I annat fall bärs kistan ut under avslutningsmusiken eller under klockringning.
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Gravsättning
i anslutning till begravningsgudstjänst
Då avskedstagandet äger rum vid graven, avslutas gudstjänsten i kyrkan genom att pastorn säger efter Herrens bön:

Gud frid, som är mer värd än allt vi tänker,
Ger våra hjärtan och tankar skydd i Kristus + Jesus.
Amen

Församlingssång
Postludium
Församlingens reser sig då kistan bärs ut till musiken eller till
klockringning.

Vid graven
Gravsättning
Kistan sänks i graven. De sörjande tar därefter avsked. Andra
traditioner kan finnas lokalt, där man tar avsked innan kistan
sänks.

Slutbön
Gud, du som är uppståndelsen och livet,
Ge NN din frid och låt ditt eviga ljus lysa för henne/honom.
Amen
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Välsignelsen
Tag emot välsignelsen:
Herren välsignar er och beskyddar er.
Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.
Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred.
I Faderns och Sonens och + den heliga Andens namn.
Amen
eller
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

Begravning
av dödfött barn
eller barn som avlidit i späd ålder
Ordningen bör anpassas med såväl formuleringar som val av
bibeltexter och församlingssånger till den drabbade familjens
situation. Delar av denna ordning kan också användas då föräldrar önskar begravning av foster.
Som symbol vid överlåtelsen kan ett ljus, som tänds från det
brinnande uppståndelseljuset och ställs på kistan eller korstecken användas – se vidare anvisningar till begravningsgudstjänst,
sid. 128. Gudstjänsten kan inledas med orgel-, instrumentalmusik eller sång.

Församlingssång eller musik
BEGRAVNING
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Inledning
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
Vi är samlade kring NN/ert/ditt barn. Det är mycket i livet som
vi människor inte förstår. Men också när vi inte ser någon mening
vill Gud möta oss med sin kärlek.
Vi får komma som vi är med våra innersta tankar och känslor,
med vår tro och vårt tvivel, med våra frågor, vår rädsla, vår ilska
mot allt som gått sönder – också med vår tro, vårt hopp och vår
kärlek.
Låt oss be:
Gud, du ser vår saknad efter NN/vårt barn, du hör våra frågor,
du känner vår förtvivlan. Låt en glimt av ditt eviga ljus bryta in i
våra liv, så att vi förstår att det finns en tro som ger evigt liv, att
det finns ett hopp i sorgens mörker, att det finns en kärlek som består. Förbarma dig över oss. I Jesu namn.
Amen
eller
Gud, du älskar oss och är alltid nära. Om vi lever eller dör hör vi
till dig. Du har varit nära oss under dessa svåra dagar. Du har tagit emot våra tårar, våra frågor, vår hjälplöshet. Tack för att du
finns hos oss nu, när vi lämnar vår lilla flicka/pojke/NN i dina
händer.
Amen
eller
Jag är hos dig, min Gud, som barnet hos sin mamma.
Jag är hos dig, som fågeln i sitt bo.
Jag är hos dig, min Gud, när natten börjar komma
Bli kvar hos mig så har jag lugn och ro. /Psalmer och Sånger nr. 550 – kan
också sjungas/
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Församlingssång
Griftetal
Som bibelläsning eller som del av griftetalet kan någon av följande eller annan bibeltext användas:

A
Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand. /Psalt. 139:5/
B
Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med
mig. /Psalt. 23:4/
C
Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. Jag tackar
dig för dina mäktiga under, förunderligt är allt du gör. Du kände
mig alltigenom, min kropp var inte förborgad för dig, när jag formades i det fördolda, när jag flätades samman i jordens djup. Du
såg mig innan jag föddes, i din bok var de redan skrivna, de dagar
som hade formats innan någon av dem hade grytt. /Psalt. 139:13–16/
D
Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Gud: välgång, inte
olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp. /Jer. 29:11/
E
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.
/Rom. 8:38–39/

* Överlåtelsen
Gud, vi överlämnar N/detta barn i din famn
Ljuset tänds och ställs på eller bredvid kistan

Jesus Kristus, du som är världens ljus,
låt nu ditt eviga ljus lysa för N/detta barn för alltid.
I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn.
BEGRAVNING
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eller
Gud, vår himmelske Fader.
Vi överlämnar N/detta barn åt dig.
Tag henne/honom i din famn.
Slut henne/honom till ditt hjärta.
I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn.

* Bön
A
Gud, i dina händer har vi lämnat detta barn. I dina händer överlåter vi oss själva. Hjälp oss igenom vår sorg och saknad. Bevara N
och N åt varandra. [Var med syskonen …] Bevara oss till ditt rike
och låt oss få möta våra kära igen. I Jesu Kristi namn.
Amen
B
Gud, vi ber dig, ta emot NN/detta barn i din kärlek och omsorg.
Hjälp oss att leva det liv du har gett oss för att så småningom kunna glädjas över den tid vi fick ha tillsammans. Tack för att du i Jesus Kristus har visat oss att kärleken är starkare än döden. Tack
får hoppet om att vi ska få mötas i ditt rike.
Amen
C
Gud, ta emot N och N:s allra minsta/minste, som aldrig fick födas levande. Bara du känner henne/honom, N:s och N:s barn
[och syster/bror till …]. Ta emot oss med vår vrede, sorg och besvikelse. Omslut oss med din läkedom, Gud, du som känner både
levande och döda.
Amen

Ev. musik eller sång
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Bibelläsning
Låt oss höra Bibelns ord om tryggheten hos Gud i liv och i död.
En eller två texter, se ovan under griftetal, eller sid. 134ff.)

Bön
Före Herrens bön kan bönen ”Gud som haver” (Psalmer och
Sånger 193) bedjas eller sjungas:

Gud som haver barnen kär,
se till mig som liten är.
Vart jag mig i världen vänder
står min lycka i Guds händer.
Lyckan kommer, lyckan går,
du förbliver, Fader vår.
Amen

Herrens bön
Låt oss tillsammans bedja den bön som Jesus har lärt oss:
Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet.
Amen

Församlingssång

kan utgå
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Välsignelsen
Herren välsignar er och beskyddar er.
Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.
Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred.
I Faderns och Sonens och + den heliga Andens namn.
Amen
eller
Herren välsigne er, NN 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
eller
Guds frid, som är mer värd än allt vi tänker
ger era hjärtan och tankar skydd i Kristus + Jesus
Amen
eller
Faderns omsorg, Sonens kärlek
och den heliga Andens tillgivenhet
omsluter er under dagens timmar,
när natten kommer och när morgonen gryr.
Amen
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Urnnedsättning
eller gravsättning på annan ort eller
vid annan tidpunkt
Församlingssång
Kistan/urnan sänks i graven. Detta kan alternativt ske efter
Herrens bön.

Bibelläsning
(urna)
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. /Psalt. 90:1–6/
eller
Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand. Stiger jag upp
till himlen, finns du där, lägger jag mig i dödsriket, är du också
där. Tog jag morgonrodnadens vingar, gick jag till vila ytterst i havet, skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand. Om
jag säger: Mörker må täcka mig, ljuset omkring mig bli natt, så är
inte mörkret mörkt för dig, natten är ljus som dagen, själva mörkret är ljus. /Psalt. 139:5, 8–12/
eller
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(vid jordbegravning)
Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga
kläs i odödlighet. Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet
och det dödliga i odödlighet, då blir det som Skriftordet säger:
Döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, var är din seger?
Död, var är din udd? Dödens udd är synden, och synden har sin
kraft i lagen. Gud vare tack som ger oss segern genom vår herre
Jesus Kristus. /1 Kor. 15:53–57/
eller
Jesus sade: Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det
ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. /Joh. 12:24/

Bön
Låt oss bedja:
A
Gud, tack för livet som du ger oss, fyllt av arbete, lek och vila, av
glädje och av sorg. Vi tackar dig för NN:s stund på jorden, för vad
hon/han fick ge och ta emot, för livet som vi fick dela.
Fyll vår saknad och tomhet med nytt liv. Hjälp oss att känna att
det finns en tro som ger liv, hopp i utsattheten och en kärlek som
aldrig dör. I Jesu Kristi, den uppståndnes namn.
Amen
B
Låt oss bedja:
Jesus Kristus, du som känner oss bättre än vi själva gör, var med
oss denna stund. Tack för vad du gav oss genom henne/honom
som vi älskade. Hjälp oss att ta vara på de uppgifter som ligger
framför oss.
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Du som har lovat att vara med oss alla dagar till tidens slut, bli
vår styrka, vårt ljus, vår tröstare och vägvisare. Låt oss också en
dag få se dig ansikte mot ansikte i gemenskap med alla dina heliga. Lovad vare du som var, som är och som skall vara från evighet
till evighet.
Amen
C
Gud, kom med ditt ljus i dödens mörker,
Kom med din närhet i saknadens smärta.
Kom med din frid i liv och död.
D
Jesus Kristus, du som är uppståndelsen och livet, ge NN din frid
och låt ditt eviga ljus lysa för henne/honom.

Herrens bön
Låt oss tillsammans be den bön som Jesus har lärt oss:
Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet.
Amen
eller
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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 idag, och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.
Amen

Församlingssång

– kan utgå

Välsignelsen
Herren välsignar er och beskyddar er.
Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.
Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred.
I Faderns och Sonens och + den heliga Andens namn.
Amen
eller
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
eller
L: Tag emot välsignelsen:
Guds frid, som är mer värd än allt vi tänker,
ger era hjärtan och tankar skydd i Kristus + Jesus.
Låt oss gå i frid
A: i vår Herres Jesu Kristi namn
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FÖRBÖN FÖR MEDARBETARE

Teologisk grund
Den heliga Anden ger församlingen en mångfald av gåvor för att evangeliets
hela rikedom skall komma till uttryck. Alla kristna är kallade att tjäna i kärlek,
att vittna om frälsningen i Kristus samt att med församlingens hjälp söka efter,
upptäcka och bruka de gåvor Anden ger.
Alla i församlingen delar ansvaret i trohet mot Guds ord för den gemensamma
uppgiften efter sina förutsättningar och möjligheter. Gåvorna och tjänsterna är
olika, men Gud verkar i allt. All tjänst utgår från församlingen, men rör sig utanför den mot hela den mänskliga gemenskapen och hela Guds skapelse. Genom
Guds folk blir kyrkan synlig för världen
ur trons grund och innehåll
Som uttryck för allas delaktighet utser församlingen styrelse, vice församlingsföreståndare, nattvardstjänare, ledare för olika grupper samt människor till andra uppdrag efter de behov som finns. Styrelsen skall tillsammans med församlingsföreståndaren planera och leda församlingens arbete. De som väljs att tjäna
och svara för församlingens helhet i gudstjänst, församlingsgemenskap och omvärld på olika sätt, avskiljs för dessa uppgifter genom handpåläggning och bön
efter apostolisk ordning.
ur församlingsordningen
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Anvisningar
I församlingen delar alla ansvaret för gemenskapen och uppgifterna. Förutsättningarna för ansvarsuppgifter kan skifta genom livet hos den enskilde, men
uppgiften bärs tillsammans. Den särskilda tjänsten, pastor och diakon, har till
uppgift att ”stärka allas uppdrag”. Därför behöver alla omfattas av församlingens förbön genom livet, oavsett om man valts till något uppdrag eller inte. Detta
bör komma till uttryck i gudstjänstens förbönsstund, där olika grupper särskilt
kan nämnas.
När församlingsordningen nämner förbön för dem ”som väljs att tjäna och svara
för församlingens helhet”, är detta uttryck för hela församlingens ömsesidiga
omsorg i bönen, inte att rangordna uppgifterna efter vikt. De exempel som
nämns i församlingsordningen har det gemensamt, att man valts till förtroendeuppdrag som går utöver det personliga. Man representerar offentligt i sitt
uppdrag församlingen som helhet inför andra, både i gudstjänstliv, församlingsledning och inför omvärlden, t.ex. som SMU-ledare.
Handpåläggning och bön för församlingsföreståndare och vice församlingsföreståndare var väsentlig i 1800-talets församlingar. Församlingsföreståndaren skulle
tjäna att leda nattvarden när det inte fanns pastor tillgänglig. Förebilden finns i
Apg. 14:23, där det berättas om hur äldste insattes. Styrelseledamöterna delar ansvaret för församlingens ledning med församlingsföreståndaren. Förbön för dessa kan ske första gången de väljs. Valet av barn- och ungdomsledare ”bekräftas av
församlingen”, enligt SMU:s stadgar. Med detta menas i första hand församlingens ansvar i förbön och stöd för både ungdomsråd och ledare.
Den utförliga ordningen som presenteras nedan är i första hand avsedd för de
församlingar som i samband med årsmöte brukar avskilja med handpåläggning
och bön vid nyval av främst församlingsföreståndare/vice församlingsföreståndare med uppgift att leda nattvard.
Akten förläggs vanligen till söndagen efter församlingens årsmöte i gudstjänstens förbönsdel. Församlingssången nr 61 kan användas i olika verser före, under (efter ”Fråga och försäkran”) och/eller efter akten.
Situationen är olika i skilda församlingsmiljöer. Därför behöver återkommande
samtal föras om förbönens plats och uttryck samt vilka av de nyvalda som ska
bli föremål för särskild förbön. Delar av denna akt kan också användas där man
har en allmän förbön för alla nyvalda i samband med årsmöte.
Församlingens förbön bör också markeras tydligt vid samhällsuppdrag, när någon valts/utnämnts till förtroendeuppdrag i samhället, skickas ut i internatioFÖRBÖN FÖR MEDARBETARE

153

04Missionshandbok.ORIG

03-09-24

13.54

Sida 154

nell tjänst av Diakonia eller annat biståndsorgan, svenska regeringen eller internationellt organ. Vid sådana tillfällen kan grunddragen i förbönsakten användas
med tillämpning för den speciella situationen.
Denna akt kan också med tillämpning användas vid välkomnandet i ny tjänst av
ungdomsledare, musiker och andra medarbetare i församlingen. För ordinerade
pastorer och diakoner gäller ordning vid installation, sid. 211.

Ordning
Kort tal
Församlingsföreståndaren presenterar de nyvalda och vad uppgifterna innebär.

Bibelläsning
Två eller tre bibelord läses av representanter för församling/
SMU utifrån uppgifternas innehåll t.ex.:

A
Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre
gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag
har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er
och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn.
Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra. /Joh. 15:15–17/
B
Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men
var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor
allt efter den nåd vi har fått: profetisk gåva i förhållande till vår
tro, tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva
hos den som undervisar, tröstens gåva hos den som tröstar och
förmanar, gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet. /Rom. 12:4–8/
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C
Er kärlek skall vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det
goda. 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. /Rom. 4:9–12/
D
Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är
densamme, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en
framträder Anden så att den blir till nytta. /1 Kor. 12: 4–7/
E
Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som
goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar
skall komma ihåg att han får sina ord från Gud, den som tjänar att
han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta
genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten. /1 Pet. 4:10–11/
F
Låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden
så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter
hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder, med just den kraft han ger åt varje särskild
del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. /Ef. 4:15–16/
Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än
vi kan begära eller tänka, hans är härligheten genom kyrkan och
genom Kristus Jesus, i alla släktled i evigheters evighet, amen. /Ef.
3:20–21/

FÖRBÖN FÖR MEDARBETARE
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församlingen reser sig

Vill ni/du, genom den kraft Gud ger, under bön och ansvar gå in i
dessa/denna uppgift/er?
Svar: Ja
Vill församlingen bekräfta sitt/och SMU:s/ val av dessa till olika
uppgifter samt bedja för dem och ge dem allt stöd i deras uppgifter?
Svar: Ja

Ev. församlingssång eller musik
Handpåläggning och bön
Efter Bibelns ord och apostlarnas föredöme vill vi nu lägga händerna på
er och bedja:
de nyvalda böjer knä, församlingen sätter sig

Gud, vår skapare. Tack att du tar dessa människor i din tjänst och
låter dem vara dina medarbetare. Bruka deras gåvor och gör dem
till välsignelse. Hjälp dem att i mötet med människor finna de ord
och handlingar som förmedlar evangeliet om Jesus Kristus. Låt
människor genom dem få en hälsning från dig.
Vi ber för dem som nu går in i olika uppgifter i församlingen: Ge
dem kraft, frimodighet, glädje och iver att tjäna dig. Hjälp dem att
hämta förnyelse och kraft i Ordet och bönen. Låt din heliga Ande
leda och bevara dem nu och alltid.
Amen
eller
Gud, du som befriar oss till liv genom Jesus Kristus och kallar oss
att tjäna dig i din församling genom din heliga Ande. Vi tackar
dig för att du ger oss olika gåvor och olika uppgifter. Hjälp oss att
se varandra som medarbetare i ditt rikes tjänst och som delar av
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Kristi kropp. Nu ber vi för dem vi valt till olika uppdrag i vår gemenskap. Ge dem och oss alla styrka genom ditt ord, inspiration
och glädje.
Vi ber för …
– här kan några personliga böneord, som t.ex. avslutas med
”Herren är med dig, N, nu och alltid” rikta sig till var och en.
Idag ber vi också för … kort allmän förbön.

e l l e r fri bön

Välsignelsen
Herren välsignar er/dig och beskyddar er/dig.
Herren låter sitt ansikte lysa mot er/dig och visar dig nåd.
Herren vänder sitt ansikte till er/dig och ger er/dig sin fred.
I Faderns och Sonens och + den heliga Andens namn.
Amen
eller
Herren välsigne er/dig och bevare er/dig.
Herren låte sitt ansikte lysa över er/dig och vare er/digh nådig.
Herren vände sitt ansikte till er/ och give er/dig frid.
I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn.
Amen

Sändning
Gå i frid och tjäna Herren med glädje.

Församlingssång

FÖRBÖN FÖR MEDARBETARE
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NY FÖRSAMLING BILDAS

Anvisningar
Det är mest naturligt, att en ny församling bildas i en gudstjänst, som leds av
distriktsföreståndaren eller annan representant för Missionskyrkan. Denna
gudstjänst föregås av församlingsmöte (ev. dagen innan), då beslut fattats beträffande församlingsordning och stadgar samt val förrättats till de poster stadgarna förutsätter. Dessa beslut bekräftas då församlingen bildas i samband med
gudstjänsten och träder därmed i kraft.
Om församlingen nybildas i ett område förutsätts att samråd har ägt rum med
såväl närliggande missionsförsamlingar som församlingar inom andra kyrkor
och samfund. Representanter för dessa bör inbjudas att medverka. Detta gäller
också om församlingen bildas genom samgående av tidigare församlingar.
Sker samgående mellan församlingar som tillhör skilda kyrkor/samfund, leds
akten i överenskommelse mellan företrädare för dessa kyrkor. Det är angeläget,
att den då utformas med inslag av olika traditioner, dock så att helheten i gudstjänsten värnas.
I gudstjänsten, som firas med nattvard, installeras ev. pastor/diakon. Där förekommer också förbönsakt för dem som valts till olika uppgifter. Om pastorn/diakonen tidigare haft tjänst i en av de ingående församlingarna sker inte ny installationsakt.
Installation förrättas av distriktsföreståndaren/företrädaren eller den hon/han
utser eller för den kyrka eller det samfund genom vilken pastorn/diakonen har
behörighet i enlighet med dess ordningar.
Nattvarden leds av den nyinstallerade församlingsföreståndaren/pastorn.
De föreslagna ordningarna bör anpassas till den aktuella situationen. Detta gäller särskilt formuleringarna under ”Frågor”. Vid efterföljande samkväm kan en
kort redogörelse lämnas kring bakgrunden till den nya församlingen. Där är
också tillfälle till hälsningar från representanter för andra kyrkor.
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Ordning
* Ingångsprocession
under klockringning eller musik

* Lovsång
Ingångsord
Distriktsföreståndaren:

Gud är min räddning, jag är trygg och utan fruktan. Jublande
skall ni ösa vatten ur räddningens källor. Den dagen skall ni säga:
Tacka Herren, åkalla honom, berätta för folken om hans verk, förkunna hans upphöjda namn! Lovsjung Herren för hans väldiga
gärningar, gör dem kända över hela jorden! /Ur Jes. 12:2–5/
Församlingen är Guds skapelse och en gemenskap av dem som
blivit lemmar i Kristi kropp genom tro. Den är kallad att vara
Kristi kropp. Församlingen blir synlig när människor samlas till
gudstjänst kring Guds ord och sakramenten i trohet mot den apostoliska tron. Denna gemenskap är till för hela Guds värld. Därför
vill församlingen
– visa vägen till tro på Jesus Kristus och inbjuda till livsgemenskap med honom i församlingen samt dela hela kyrkans uppgift
att föra evangelium till alla folk,
– leva i vardagen, i arbetsliv och samhälle, hävda allas lika värde,
värna rätten och avslöja orätten, uppmuntra till delaktighet i samhället, bidra till utjämning av världens resurser samt ansvara för
och förvalta Guds skapelse,
– gestalta en gemenskap, öppen för alla, samt vara försoningens
redskap i omgivningen och i hela Guds värld.

NY FÖRSAMLING

159

04Missionshandbok.ORIG

03-09-24

13.54

Sida 160

Bön
Gud, vår skapare, vi tackar dig på denna glädjens dag. Som ditt folk
kommer vi inför dig.
Jesus Kristus, du blev människa och bar det glada budskapet i ditt
liv. Du kallar oss att vara din kropp i världen, tydlig, synlig och
handlande. Vi ber: välsigna denna gudstjänst.
Heliga Ande, du ger oss glädje, frimodighet och kraft. Skapa bland
oss en gemenskap till Guds ära och människors frälsning. Var oss
nära, led oss, forma oss efter din vilja!
Amen

Församlingssång, (kör)sång eller musik
Bibelläsning
Distriktsföreståndaren anger introduktionerna till de bibelord
som ges exempel på nedan. De läses av representanter i olika
åldrar för den nya församlingen

Låt oss höra Bibelns ord om Jesus Kristus, församlingens Herre:
Må vår herre Jesu Kristi Gud ge ert inre öga ljus, så att ni kan se
vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han
ger oss bland de heliga, hur väldig hans styrka är för oss som tror
– samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus
när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin
högra sida i himlen, högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämna, såväl i
denna tiden som i den kommande.
Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över
allting gjorde han till huvud för kyrkan, som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt. /Ef .1:18–23/
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Låt oss höra Bibelns ord om församlingen:
A
Jesus sa: Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i
mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting
göra. /Joh. 15:5/
B
Aposteln Paulus skriver: Ni utgör Kristi kropp och är var för sig
delar av den. /1 Kor. 12:27/
C
Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud. Ni har fogats in
i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och
Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren; genom honom
fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. /Ef. 2:19–22/
D
Låt oss höra Bibelns ord om Andens gåvor:
Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är
densamme, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en
framträder Anden så att den blir till nytta. /1 Kor. 12:4–7/
E
Vi vädjar till er att sätta värde på dem som har det tyngsta arbetet
bland er, som står i spetsen för församlingen och vägleder er. Visa
dem den största kärlek och uppskattning för allt vad de uträttar.
Håll fred med varandra. Vi uppmanar er: tala de oordentliga till
rätta, uppmuntra de modfällda, stöd de svaga, ha tålamod med
alla. Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva alltid att göra gott,
mot varandra och mot alla andra. /1 Thess. 5:12–14
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F
Sträva alltid efter att göra gott, mot varandra och mot alla andra.
Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det
är Guds vilja i Kristus Jesus. Släck inte anden, förakta inga profetior men pröva allt. Ta vara på det som är bra, och avhåll er från
allt slags ont. /1 Thess. 5:12–22/
Låt oss höra Bibelns ord om församlingens uppgift:
På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod
mitt ibland dem och sade till dem: ”Frid åt er alla.” Sedan visade
han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de
såg Herren. Jesus sade till dem igen: ”Frid åt er alla. Som Fadern
har sänt mig sänder jag er.” Sedan andades han på dem och sade:
”Ta emot helig ande.” /Joh. 20:19–22/
H
Jesus sade: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå
därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och
Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de
bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.
/Matt. 28:18–20/

Körsång eller musik
* Frågor
församlingen reser sig.
Distriktsföreståndaren:

Med glädje och tacksamhet har vi hört om det Jesus Kristus har
gjort bland er. Att vara en kristen är att vara en del i gemenskapen
– som grenen i trädet, delen i kroppen, stenen i byggnaden. Bland
er har en önskan växt fram att låta er gemenskap byggas upp till
en Guds församling på denna ort för att ära Gud, fira gudstjänst
och föra evangeliet om Guds rike vidare.
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Ni vill genom vittnesbörd, tjänst och gemenskap uttrycka Kristi
närvaro samt dela människors liv på denna plats. Ni är kallade till
evangelisation tillsammans med andra församlingar på denna ort
och har Guds uppdrag att verka i samhället bland människor
med olika tro och livsåskådning, där många känner främlingskap
för kyrka och kristen tro.
Inför Jesus Kristus, församlingens Herre frågar jag er gemensamt:
– Vill ni här, var och en, på nytt bekräfta er tro på Jesus Kristus?
Svar: Ja
– Vill ni på grund av denna bekännelse bekräfta ert beslut att ordna en kristen församling /om samgående av … församlingar till
en gemensam församling med namnet ……/ på denna plats?
Svar: Ja
– Vill ni bekräfta de beslut om församlingsordning och stadgar
samt de val ni gjort till olika uppgifter?
Svar: Ja
Som Jesu Kristi tjänare förklarar jag …… församling konstituerad
enligt Svenska Missionskyrkans grundsatser /enligt beslut som
godkänts av Svenska Missionskyrkan och …… samfundet/kyrkan i Faderns och Sonens och den heliga Andens, namn.
Församlingen sätter sig

Förbön
för den nybildade församlingen. Gudstjänsten fortsätter därefter i förkortade former med t.ex.

Församlingssång med offerinsamling
Ev. installationsakt se sid. 211
Kort predikan
Församlingssång
Förbön för medarbetare se sid. 154
Nattvard se sid. 23
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GRUNDSTENSLÄGGNING
VID KYRKBYGGE

Församlingen möts på den plats där kyrkan skall byggas. Den lämpligaste symbolhandlingen är, utifrån Bibelns bildspråk, att mura en grundsten. Här kan också ett skrin muras in med dokument om församlingen, byggplanerna, människor som planerat och deltar, kanske också några av årets mynt och en daglig
tidning. Alternativ till grundstensläggning kan vara ett första spadtag.

Församlinssång
Ingångsord
Rikedom och ära kommer från dig, och du råder över allting. I
din hand är kraft och styrka, allt har du makt att göra stort och
starkt.
Och nu, vår Gud, tackar vi dig och lovar ditt härliga namn. Ty
vem är väl jag och vad är mitt folk att vi själva skulle kunna ge sådana frivilliga gåvor? Nej, från dig kommer allt, och det vi givit åt
dig har vi fått ur din hand.
Vi är främlingar och gäster hos dig liksom alla våra fäder. Som en
skugga är våra dagar på jorden, och vi har ingenting att hoppas
på. Herre, vår Gud! All denna rikedom som vi har samlat för att
bygga ett hus åt ditt heliga namn kommer från dig, och alltsammans är ditt. /1 Krön. 29:12–16/

Bön
Ev. sång eller musik
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Kort tal
Bibelläsning
Några av följande eller andra bibelord kan läsas av representanter för olika åldrar och arbetsområden i församlingen

A
Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk. /Jes. 56:7b/
B
Under lovsång och tacksägelser prisade de Herren: ”Ty han är
god, evigt varar hans nåd mot Israel.” Och allt folket jublade högt
och lovsjöng Herren för att grunden till Herrens hus var lagd.
/Esra 3:11/

C
Om inte Herren bygger huset är byggarnas möda förgäves. /Psalt.
127:1a/

D
Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna
till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom
hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i
Herren; genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. /Ef. 2:20–22/

Murandet av grundstenen/första spadtaget
I Jesu Kristi namn börjar vi arbetet med att bygga detta hus.

GRUNDSTEN
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Bön
Gud, vi ber för detta bygge. Låt ditt namn bli ärat genom det. Välsigna dem som ska arbeta här. Ge dem arbetsglädje och bevara
dem från olyckor. Ge oss alla nåd att vara med i detta bygge med
de gåvor vi har. Låt oss se denna uppgift som gåva, utmaning och
inspiration för vår församling.
Vi ber att vi tillsammans ska byggas upp som levande stenar i ditt
eget bygge – som församling, i vår tro, i våra liv, i vår gemenskap,
i det uppdrag du kallat oss till.
Välsigna denna plats, vår stad/bygd och alla dem som bor och arbetar här. Vi ber i Jesu namn.
Amen

Församlingssång
Välsignelsen
Herren välsignar dig och beskyddar dig.
Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd.
Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred.
I Faderns och Sonens och + den heliga Andens namn.
Amen
eller
Herren välsigne dig och bevare dig.
Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.
Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.
I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn.
Amen

166

GEMENSKAP OCH HELIGT RUM

04Missionshandbok.ORIG

03-09-24

13.54

Sida 167

INVIGNING
ELLER
ÅTERINVIGNING AV KYRKA
ELLER GUDSTJÄNSTRUM

Anvisningar
När en kyrka eller ett gudstjänstrum tas i bruk för första gången kan olika symbolhandlingar bidra till både fest och högtid, men också berätta om det Guds
hus är till för. Gud ryms inte i en byggnad som uppförts av människohänder.
Men kyrkan är en synlig plats, ett centrum för församlingens gudstjänst, ett rum
för stillhet, fördjupning, gemenskap och utmaning för livet. Kyrkorummet är ett
tecken för människor i omgivningen. Vi söker oss dit i längtan efter det heliga i
sorg och glädje. Där vill vi komma nära Gud, be till honom, finna kraft i livet.
Gudstjänsten leds av församlingsföreståndaren, också då invigningsakten förrättas av distriktsföreståndare eller annan representant för Missionskyrkan. I bibelläsningen kan representanter för olika åldrar och arbetsgrenar i församlingen
medverka.
Ordningen för invigning av kyrka kan tillämpas i valda delar också vid återinvigning av kyrkorummet efter ombyggnad eller förnyelse.
Som komplement till ordningen för kyrkoinvigningen ges på sid. 173ff. några
uppslag för invigning av klockor, orgel (kan anpassas för andra instrument),
dopkälla, nattvardskärl, gudstjänstbibel eller ljusbärare. I dessa fall utgör invigningen en del av huvudgudstjänsten under momentet ”Guds folk tillsammans”.
Om så är lämpligt, kan det nya inventariet bäras in under psalmsång eller musik. Delar av dessa uppslag kan, förkortade, användas som moment också i kyrkoinvigningen eller anpassade då en kyrka tas ur bruk, se sid. 183.
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Ordning
Porten
Gudstjänsten börjar i församlingens tidigare kyrka om så är
möjligt. Därifrån kan processionen utgå med t.ex. bibel, dopfunt, nattvardskärl till den nya kyrkan.
Vid porten läser distriktsföreståndaren som växelläsning tillsammans med kören (K) eller annan grupp vid kyrkporten:

L:

K:
L:
K:
L:
K:
L:
K:
L:
K:
L:

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.
Herren är Gud. Han gav oss ljus.
Ordna er till procession, med kvistar i händerna,
ända till altarets horn!
Du är min Gud, jag vill tacka dig.
Min Gud, jag vill höja ditt lov.
Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd. /Psalt. 118:19–29/
Dörrarna slås upp och hela processionen går in under psalmsång

168

GEMENSKAP OCH HELIGT RUM

04Missionshandbok.ORIG

03-09-24

13.54

Sida 169

* Procession
under klockringning eller musik.
Församlingsföreståndaren läser introduktionen samt inledningsorden till varje bibelställe. Kvinna och man läser bibelorden.

I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn.
Vi är samlade att fira vår första gudstjänst i denna kyrka. Här ska
vi lyssna till Guds ord, ta emot dopet till Kristus och dela nattvardens bröd och vin, bekänna, be och lovsjunga.
Så berättar Gamla testamentet om Herrens tempel:
Inför de församlade israeliterna trädde Salomo fram till Herrens
altare. Han sträckte händerna mot himlen och sade: ”Herre, Israels Gud, det finns ingen gud som du, varken uppe i himlen eller
nere på jorden. – – – Men kan verkligen Gud bo på jorden? Himlen, himlarnas himmel, rymmer dig inte, än mindre detta hus som
jag har byggt. Vänd dig ändå hit, hör din tjänares bön och åkallan,
Herre, min Gud. Lyssna på det rop och den bön jag nu uppsänder,
och låt din blick natt och dag vila på detta hus, den plats om vilken du sagt: Här skall mitt namn vara.” /1 Kung. 8:22–23, 27–29/
Vi lyssnar till Paulus ord om församlingen som ett tempel av levande
stenar:
Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna
till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom
hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i
Herren; genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. /Ef. 2:20–22/

* Lovsång
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Ingångsord
– Kan också sjungas av kör och församling, se Psalmer och
Sånger nr 761, 762 eller läsas, nr 904.

L:
F:
L:

F:

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. /Psalt. 100/
eller

L:
F:
L:

Portar, öppna er vida! Höj er, uråldriga dörrar!
Låt ärans konung draga in!
Vem är han, ärans konung?
Det är Herren Sebaot, han är ärans konung. /Ur Psalt. 24/
eller

L:
F:
L:
F:

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.
/Psalt. 84:2–5/

Invigningstal
kan ersätta predikan

Ev. körsång, musik eller psalm
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Bibelläsning
Några av följande bibelord kan läsas. Dessa introduceras av
distriktsföreståndaren.

Låt oss nu höra Guds ord:
A
Då skådar jag dig i helgedomen, jag ser din makt och din härlighet. Din nåd är mer värd än livet. Min tunga skall prisa dig. Jag
vill lova dig så länge jag lever och åkalla dig med lyfta händer.
/Psalt. 63:3–5/

B
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. /Psalt. 84:2–5/
C
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. /Psalt. 118:23–26/
D
Inför hela församlingen prisade David Herren: ”Prisad vare du,
Herre, vår fader Israels Gud, från evighet till evighet. Dig, Herre,
tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät, ja,
allt i himlen och på jorden. Ditt är riket, Herre, och du är den upphöjde härskaren över allting. Rikedom och ära kommer från dig,
och du råder över allting. I din hand är kraft och styrka, allt har
du makt att göra stort och starkt. Och nu, vår Gud, tackar vi dig
och lovar ditt härliga namn.” /1 Krön. 29:10–14/
E
Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk. /Jes. 56:7b/
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F
Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo och
vandra mitt ibland dem och vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.
/2 Kor. 6:16b/

G
Står det inte skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk?
/Mark. 11:17b/

H
Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, ty han som gav
oss löftena är trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar, och låt oss inte försumma
våra sammankomster, som några brukar göra, utan uppmuntra
varandra. /Hebr. 10:23–25a/

Bön
Distriktsföreståndaren:

Gud, du har gjort detta rum till en bönens, lovsångens och stillhetens plats. Här möter du oss med ditt ord, i dopet och i nattvarden. Kom med din heliga Ande över församlingen.
Låt denna kyrka vara öppen nog för att välkomna alla som längtar efter kärlek och gemenskap, trång nog att stänga ute prestige
och avund, oförsonlighet och dom över andra. Låt den vara en
varm plats för mänskligt möte, generös i sitt erbjudande om gemenskap.
Välsigna alla som firar gudstjänst här. Välsigna Ordet som ska
förkunnas. Välsigna dem som får ta emot dina gåvor i dopet och
nattvarden. Välsigna alla dem som söker dig och kommer hit för
att finna livets väg, växa i tro och gemenskap. Välsigna de brudpar som kommer att vigas samman i detta rum. Välsigna barn och
unga, medelålders och äldre. Välsigna de sörjande som följer sina
nära till den sista vilan. Låt denna kyrka bli ett hem för alla.
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Låt detta rum ge en aning om ljuset, värmen, gemenskapen och
lovsången i det rike du har berett åt oss i en framtid fylld av glädje och hopp. Genom Jesus Kristus, din Son, vår Frälsare.
F: Amen

* Invigningsord
Distriktsföreståndaren:

Genom Guds ord och bön har nu denna NN kyrka (åter) tagits i
bruk för tillbedjan och andakt, som ett rum för gudstjänst och förkunnelse, som ett himmelrikets tecken.
I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn
förklarar jag denna kyrka invigd.

* Lovsång
Gudstjänsten fortsätter här med nattvard om invigningstalet
fått ersätta predikan.

Invigning av olika inventarier
– exempel
Invigningsakten leds av församlingsföreståndaren. Den kan
även användas som del i kyrkoinvigning

Kyrkklockor
Inledning
Denna kyrkas klockor skall nu ljuda och förkunna Guds lov, inbjuda människor till gudstjänst, samla till eftertanke, ge röst åt
sorg och glädje.
INVIGNING AV KYRKA
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Vi lyssnar till ord från profeten Jesaja:
Herren förkunnar över hela jorden: Säg till dotter Sion: Se, din
räddare kommer. /Jes. 62:11a/
Bön
L: Gud, låt dessa klockor alltid förkunna din ära.
När de kallar till gudstjänst och bön, låt dem inte ljuda förgäves.
När de ringer vid vigsel, låt dem berätta om himmelrikets glädje,
gemenskap och fest.
När de ringer in den sista vilan, låt dem tala till oss om din omsorg genom liv och död. Din är äran i evighet.
F: Amen
Klockringning
Tillkännagivande
Genom Guds ord och bön har vi tagit denna kyrkklocka/dessa
kyrkklockor i bruk. Må den/de inbjuda till gudstjänst och bön
samt kalla församlingen till andakt och tillbedjan.
Dig, Gud, tillhör all ära och härlighet från evighet till evighet.
F: Amen

Orgel
Kan anpassas också för annat musikinstrument. Exempel på
lovsång och instrument i Psaltaren: 71:22–23; 81:2–3; 92:2–4; 150

Inledning
Kyrkans orgel skall nu tjäna församlingens lovsång och tillbedjan.
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Vi lyssnar till aposteln Paulus ord:
Tala till varandra med psalmer och hymner och andlig sång.
Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta, och tacka alltid vår
Gud och fader för allt i vår herre Jesu Kristi namn. /Ef. 5:19–20/
Bön
Gud, vi tackar dig för att vi idag får ta vår orgel i bruk. Låt den
ljuda till din ära och hjälp oss att alltid prisa och lova dig.
Genom Jesus Kristus, vår Frälsare.
Amen
Tillkännagivande
Genom Guds ord och bön har nu denna orgel tagits i bruk. Må
den tjäna församlingens lovsång och tillbedjan.
Dig, Gud, tillhör all ära och härlighet från evighet till evighet.
F: Amen
Orgelmusik

Dopkälla (dopfunt, dopgrav)
Dopkälla, namn som kan användas där dopfunt och dopgrav
kombineras så att både begjutning och nedsänkning kan ske

Inledning
I denna dopkälla/ dopgrav / Vid denna dopfunt/ ska dopet tas
emot som ett tecken på nytt liv i Jesus Kristus och gemenskap
med honom. Dopet och tron för oss in i Kristus. Dopet är en del av
vägen in i kyrkan och hör samman med livslång växt i Kristus.
Det är Guds gåva, som möts av människans svar i tro.
Vatten hälls i dopfunten/öses ur dopkällan/dopgraven eller
liknande symbolhandling
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A
Profeten Jesaja skriver: Jublande skall ni ösa vatten ur räddningens
källor. Den dagen skall ni säga: Tacka Herren, åkalla honom, berätta för folken om hans verk och förkunna hans upphöjda namn.
/Jes. 12:3–4/

eller
Profeten Jesaja skriver: Jag skall gjuta vatten över törstande mark,
floder av vatten över torrt land, och jag skall utgjuta min ande
över dina barn, min välsignelse över dina ättlingar. /Jes. 43:3/
B
Jesus sade: ”Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som
tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten,
som skriften säger.” Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få. /Joh. 7:37–38/
C
Jesus sade: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå
därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och
Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de
bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.
/Matt. 28:18–20/

Bön
Gud, du har skapat oss och gett oss livet. Vi tackar dig för dopets
gåva, där du tar emot oss. Genom dopet och tron förs vi in i gemenskap med dig och med ditt folk i församlingen. Föd oss på
nytt i vatten och Ande till evigt liv.
Genom Jesus Kristus, vår Frälsare.
F: Amen
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Tillkännagivande
Genom Guds ord och bön har nu denna dopkälla/dopfunt/dopgrav tagits i bruk. Må den tjäna församlingen som ett tecken på
Guds gåva, inbjudan och nåd.
Dig, Gud, tillhör all ära och härlighet från evighet till evighet.
F: Amen

Gudstjänstbibel
kan efter anpassning användas också för predikstol eller läspulpet/ambo

Inledning
Denna nya gudstjänstbibel ska berätta från sin plats på … om det
som varje gudstjänst vilar på och vad som är församlingens kraftkälla. Ur denna bibel ska vi läsa texterna i gudstjänsten.
Guds ord vittnar om Jesus Kristus och beskriver vad som är nödvändigt och tillräckligt för frälsningen. Ordet väcker tro, förmedlar Guds nåd och är riktlinje för tron och livet i Jesus Kristus.
När Ordet läses och förkunnas, gör Anden det levande och verksamt. Det ger undervisning, vägledning, tröst, hopp och glädje
både i det enskilda livet och i gemenskapen. Det utmanar och utrustar till vittnesbörd och tjänst.
Bibelläsning
ur den nya Bibeln läses av några i olika åldrar – exempel på bibelord

Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig. /Psalt. 119:105/
Liksom regn och snö faller från himlen och inte vänder tillbaka
dit utan vattnar jorden, får den att grönska och bära frukt, och ger
säd att så och bröd att äta, så är det med ordet som kommer från
min mun: det vänder inte fruktlöst tillbaka utan gör det jag vill
och utför mitt uppdrag. /Jes. 55:10–11/
INVIGNING AV KYRKA
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Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord.
/Rom.10: 17/

Ni är ju födda på nytt, inte ur en förgänglig sådd utan ur en oförgänglig, Guds levande och bestående ord. /1 Petr. 1:23/
Bön
Gud, du har gett oss ditt ord som en lykta att lysa oss där vi sätter
foten, ett ljus som visar livets riktning. Vi ber att denna bibel ska
öppna sig för oss. När vi ser den i vår kyrka, låt oss bli påminda
om ditt Ords kraft för vardagen.
Förnya vår personliga bibelläsning. När vi hör ditt ord och lyssnar till förkunnelsen, hjälp oss att ta emot Ordet till personlig tro,
omsorg om vår medmänniska och vårt ansvar för hela din skapelse. Genom Jesus Kristus, ditt levande Ord.
F: Amen
Tillkännagivande
Genom Guds ord och bön har nu denna nya bibel tagits i bruk.
Må den tjäna till människors frälsning, vägledning och tröst.
Dig, Gud, tillhör all ära och härlighet från evighet till evighet.
F: Amen

Nattvardsbägare/kärl
Tas i bruk i samband med nattvardsdelen av gudstjänsten

Inledning
Denna nattvardsbägare/dessa nattvardskärl ska tjäna församlingen vid den heliga nattvarden. Där är Kristus närvarande i
bröd och vin.
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Vi firar Herrens måltid till minne av hans försoningsdöd till syndernas förlåtelse. Där får gemenskapen med Kristus och med
människor sitt fulla uttryck. Där uppfordras vi att dela brödet och
bära budskapet om försoning vidare. Där reses tecken på framtid
och hopp – en gränslös gemenskap i Kristi kropp, ett rättfärdighetens, kärlekens och fridens rike i väntan på den dag då Guds rike
kommer i kraft.
Så skriver aposteln Paulus: Välsignelsens bägare som vi välsignar,
ger den oss inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, ger det oss inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom brödet är ett enda är vi – fast många – en enda kropp, för alla får vi
vår del av ett och samma bröd. /1 Kor. 10:16–17/
Vinet hälls i bägaren och brödet läggs på fatet

Bön
Livets Gud, du mättade ditt folk med bröd från himlen och gav
dem vatten att dricka. Du gav oss Jesus Kristus som livets bröd.
Möt oss med försoning, gemenskap, glädje och liv när nådens
bröd och välsignelsens bägare delas. I Jesu namn.
Amen
Tillkännagivande
Genom Guds ord och bön ska nu dessa nattvardskärl tas i bruk.
Må de tjäna till människors frälsning, vägledning och tröst.
Dig, Gud, tillhör all ära och härlighet från evighet till evighet.
F: Amen
Nattvardsordningen fortsätter med nattvardsbön/instiftelseord
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Ljusbärare
Inledning
Jesus sa: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” /Joh. 8:12/
Genom hela Bibeln används ljuset som en bild för Guds närvaro
och handlande i världen och med oss människor. Ljuset är en tydlig och talande symbol för de flesta av oss, vid fest och högtid, andakt, tillbedjan och längtan efter Guds närvaro, men också inför
livets svåra frågor. Då orden inte räcker, berättar det tända ljuset
om hopp rakt in i mörkret.
När vår församling tar denna ljusbärare i bruk vill vi både peka
på Kristus, världens ljus, och ge oss alla en inbjudan att tända ett
ljus i vår längtan, vårt sökande efter det heliga, livets innersta. Vi
vill erbjuda en plats för stillhet och bön, där vi kan bedja med eller
utan ord, för oss själva, för våra medmänniskor och för vår värld.
Låt oss minnas, att ”Kristus är väldens ljus, han och ingen annan”
Psalmer och Sånger nr. 37 kan sjungas här.

Bibelläsning
Exempel på bibelord:

A
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och
tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över
vattnet. Gud sade: ”Ljus, bli till!” Och ljuset blev till. Gud såg att
ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev
morgon. Det var den första dagen. /1 Mos. 1:1–5/
B
I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet
var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom
det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet
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var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret,
och mörkret har inte övervunnit det. /Joh. 1:1–5/
C
Natten skall vika där ångest nu råder. Det folk som vandrar i
mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar
ljuset fram. Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt
på hans axlar, och detta är hans namn: Allvis härskare, Gudomlig
hjälte, Evig fader, Fredsfurste. /Jes. 9:1–2, 6/
D
Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och
när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet
utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt
skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. /Matt. 5:14–16/
E
En gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Lev som
ljusets barn – ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. /Ef. 5:8–9/
F
Freden skall vara din överhet, rättfärdigheten din fogde. Man
skall inte mer se våld i ditt land, förtryck och förödelse inom dina
gränser. Dina murar skall du kalla ”räddning”, dina portar ”lovsång”. Solen skall inte mer vara ditt ljus om dagen och månen inte
lysa dig med sitt sken. Nej, Herren skall vara ditt eviga ljus, din
Gud skall vara din härlighet. /Jes. 60:17–19/
Bön
Gud vi tackar dig för att du ger oss ljus och liv, vägledning och
hopp. Tack för att du sände din son, Jesus Kristus som världens
ljus.
Vi ber att denna ljusbärare ska bli en plats där vi får känna din
närhet i bönen, dit vi får komma i glädje och sorg, där vi får be för
varandra, våra medmänniskor och hela dina skapelse.
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Hjälp oss att föra ditt ljus vidare. Ge oss kraft genom ditt Ord och
din heliga Ande.
Amen
Tillkännagivande
Genom Guds ord och bön har nu denna nya ljusbärare tagits i
bruk för att i gudstjänst, andakt och enskild tillbedjan hjälpa oss
att känna närheten till Gud, få vägledning, hopp och kraft till vittnesbörd och tjänst i vardagens gudstjänst.
Dig, Gud, tillhör all ära och härlighet från evighet till evighet.
F: Amen
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GUDSTJÄNST NÄR ETT
KYRKORUM TAS UR BRUK
[UPPLÖSNING AV FÖRSAMLING]

Anvisningar
Gudstjänsten har formen av tacksägelse för den tid kyrkan/missionshuset varit
i bruk.

På väg till ny kyrka
Om denna gudstjänst leder vidare till invigning av nytt kyrkorum/ny kyrka används enbart momenten församlingssång, psaltarpsalm, tillkännagivande, tackbön
samt procession från det gamla rummet till det nya.
Bibel, dopskål, nattvardskärl och övriga gudstjänstföremål förs ut ur kyrkan i
procession – se vidare invigning av kyrka/gudstjänstrum, sid. 168. Processionen
kan stanna utanför dörren till kyrkorummet (om t.ex. samkväm hålls i församlingssal) eller på trappan, för att församlingens ordförande eller kyrkvärd ska
kunna låsa dörren inför den gudstjänstfirande församlingen.
Om gudstjänsten inte fortsätter med invigning av kyrka kan ordningen vara förkortad söndagsgudstjänst om möjligt med nattvard. Predikan kan ansluta till
vad kyrkan eller missionshuset fått betyda för människor under skilda tider,
men inte vara ett ”minnestal” – det kan hållas vid efterföljande samkväm eller
vid annan tidpunkt.

Fortsatt bruk som gudstjänstrum
Skall kyrkan också i fortsättningen tjäna som gudstjänstrum genom överlåtelse
till annat kristet trossamfund, markeras kontinuiteten på lämpligt sätt både i det
som sägs, i förbönen samt genom medverkan från den övertagande kyrkan.
Också om rummet tas ur bruk som gudstjänstrum, men ska användas i fortsättningen för annat ändamål, kan bönen inrymma Guds välsignelse över dem som
ska bo eller arbeta där i fortsättningen.
STÄNGNING AV KYRKA
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Upplösning av församling
Om församlingen samtidigt upplöses och medlemmarna går in i närliggande
församling kan detta markeras genom anpassning av såväl tal som bön.
Gudstjänsten leds av distriktsföreståndaren eller den hon/han utser i sitt ställe, i
första hand församlingsföreståndaren.

Ordning
Se i huvudsak ordning för gudstjänst med nattvard, sid. 24.

Bibelläsning
L:
F:

L:

F:

(exempel)

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. /Psalt. 84:2–5/
eller

Då skådar jag dig i helgedomen, jag ser din makt och din härlighet. Din nåd är mer värd än livet. Min tunga skall prisa dig. Jag
vill lova dig så länge jag lever och åkalla dig med lyfta händer.
/Psalt. 63:3–5/

eller
Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo och
vandra mitt ibland dem och vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.
/2 Kor. 6:16b/

184

GEMENSKAP OCH HELIGT RUM

04Missionshandbok.ORIG

03-09-24

13.54

Sida 185

eller
Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, ty han som gav
oss löftena är trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. /Heb. 10:23–24/

Tillkännagivande
Om församlingen upplöses, kan ”här har” varannan gång utbytas mot ”I denna församling”
Distriktsföreståndaren:

Med denna gudstjänst upphör vi att använda detta rum/denna
byggnad/som kyrka, invigd för bön, lovsång och gudstjänst.
Här har människor/under många år … / kommit inför Guds ansikte. Här har Ordet förkunnats och människor kommit till tro.
Här har barn, unga, medelålders och äldre haft sin fästpunkt och
växtplats för livet. Här har gemenskapen stärkts.
Här har människor mött kallelsen till vardagens gudstjänst – att
vittna om sin tro och tjäna med kärlekens gärningar.
Nu lämnar vi denna kyrka / detta rum / i tacksamhet över det
som Gud har gett åt sin församling på denna plats.

Tackbön
Vi vänder oss till Gud med vår bön:
Vår Skapare och Far. Himlarna och himlarnas himmel kan inte
rymma din storhet. Ändå har du mött ditt folk genom Ordet, dopet och nattvarden i detta rum. Nu tackar vi dig för den välsignelse som du har gett människor i olika åldrar och under skilda tider
i detta hus/rum/ i denna församling.
Jesus Kristus, du blev människa för att mitt ibland oss uppenbara
vem Gud är. Vi tackar dig för ditt möte med människor till befrielSTÄNGNING AV KYRKA
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se och frälsning, förlåtelse och upprättelse. Låt inget möte med
dig vara förgäves, utan låt det bära frukt för evigheten.
Heliga Ande, du som är vår livgivare. Tack för lovsång och glädje,
tröst och uppmuntran. Låt oss växa i tron, i kallelsen att bära
evangeliet vidare, i kärleken till våra medmänniskor.
Led oss vidare i den gemenskap du själv skapar mellan oss människor – när församlingen nu bryter upp / från detta hus /till …
/i gemenskap med x församling.
Välsignad är du Gud, som uppfyller dina löften, att där två eller
tre är församlade i Kristi namn, där är du mitt ibland dem.
Låt oss gemensamt med hela Guds kyrka bedja den bön som Jesus lärde
sina lärjungar:
Utgår här om nattvard firas

Vår fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden såsom i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet.
Amen
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Gudstjänsten fortsätter med Ordet och Bordet, se sid. 35 eller 46.
Om den avslutas här:

Välsignelsen
Herren välsignar er/dig och beskyddar er/dig.
Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd.
Herren vänder sitt ansikte till er/dig och ger er/dig sin fred.
I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn.
Amen
eller
Herren välsigne er/dig och bevare er/dig.
Herren låte sitt ansikte lysa över er/dig och vare er/dig nådig.
Herren vände sitt ansikte till er/ och give er/dig frid.
I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn.
Amen
Låt oss gå i frid,
F: i vår Herres Jesu Kristi namn

* Församlingssång – utgångsprocession
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Särskild tjänst, uppdrag
och sändning
• Ordination av pastor och diakon 190
• Avskiljning till särskilt uppdrag 200
• Avskiljning för sändning
som missionär 206
• Installation av pastor eller diakon 211
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ORDINATION
AV PASTOR OCH DIAKON
samt mottagande för tjänst
i Svenska Missionskyrkan
av den som tidigare är ordinerad
i annat kyrkosamfund

Teologisk grund
Gud kallar och utrustar människor till särskilda tjänster i församlingen. Dessa
utgår från allas uppdrag och hela kyrkans tro.
Till pastorer och diakoner ordineras kvinnor och män som kallas av Gud och församlingarna att vara Kristi tjänare för att stärka allas tjänst och värna mångfald
och enhet i gemenskapen.
Ordinationen är en handling från Guds sida och från Missionskyrkans sida, där
de ordinerade mottar Andens kraft för sina uppgifter och bärs av församlingarnas erkännande och böner. Ordinationen är en gudstjänst inför Gud. Den innebär förtroende till tjänst i församlingarna.
ur trons grund och innehåll
Genom ordinationen … bekräftar Missionskyrkan efter beslut av kyrkokonferensen
den kallelse att vara Kristi tjänare i församlingen dessa har fått av Gud och Guds
församling. Genom installation mottar den lokala församlingen pastor och diakon.
Vid ordinationen bekräftar pastorer och diakoner sin tro på Jesus Kristus och sin
vilja att i sin tjänst följa Missionskyrkans gemensamma ordningar samt att arbeta för Kristi kyrkas synliga enhet och därmed förverkliga kallelsen med Kristus
som förebild.
Pastor bekräftar sin vilja att som Guds ords tjänare i församling och samhälle
samla och bygga upp Kristi kropp, genom Guds nåd predika Ordet och undervisa, förvalta sakramenten, utöva själavård samt leda församlingens liv i gudstjänst och mission. Pastor ger tystnadslöfte om sådant som anförtros under bikt
och i enskild själavård.
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Diakon bekräftar sin vilja att som Kristi tjänare i församling och samhälle förmedla Guds ord, ge gemenskap och omsorg som uttryck för församlingens kallelse till tjänst i världen, hjälpa dem som behöver samt stå på förtrycktas sida i
samhället. Diakon ger tystnadslöfte om sådant som anförtros i själavårdande
samtal eller rör människors personliga förhållanden.
Pastorer och diakoner, som är ordinerade i annat kyrkosamfund, kan, sedan
viljan att följa Svenska Missionskyrkans gemensamma ordningar betygats, mottagas för tjänst i Missionskyrkan genom beslut som bekräftas med handpåläggning och bön.
ur kyrkoordningen

Anvisningar
Ordinationsakten äger som regel rum i gudstjänst under kyrkokonferensen och
leds av missionsföreståndaren, i andra hand av den distriktsföreståndare som
har längst tid i tjänsten. Assisterande kan vara distriktsföreståndare, representanter för kyrkostyrelsen och för dem som följt ordinanderna under utbildningen, för andra kyrkosamfund samt i övrigt av dem som missionsföreståndaren
utser.
Ordets förkunnelse, som också kan ingå i ordinationstalet, bör ha sin inriktning
på Guds kallelse och kyrkans förtroende till särskild tjänst samt sändning som
missionär om sådan ingår i samma gudstjänst.
I gudstjänsten bör trosbekännelsen ingå före ordinations- och avskiljningsakterna i enlighet med den universella kyrkans och Svenska Missionskyrkans tidigare tradition. Församlingen förenar sig i den gemensamma bekännelsen med dem
som ordineras och avskiljs.
Ordinationsakten fortsätter normalt med nattvard, då de nyordinerade biträder
vid utdelandet.
Frågorna till dem som ordineras ställs dels gemensamt till alla, dels riktade till
pastorer respektive till diakoner.
Reordination eller varje handling som kan tolkas så bör undvikas. Däremot bekräftas en tidigare ordination. Den som tidigare är ordinerad i annat kyrkosamfund, men som nu tas emot för tjänst i Missionskyrkan, går fram under körsången efter ordinationsbönen.
ANVISNINGAR
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Ordning
Inledningsord
MF: Kyrkan är Guds folk, Kristi kropp, en gemenskap, där alla
delar ansvaret i trohet mot Guds ord att lovsjunga i gudstjänsten
och att vittna och tjäna i världen.
Gud kallar och utrustar människor till särskilda tjänster i församlingen. Dessa tjänster utgår från allas uppdrag och hela kyrkans
tro. Därför ordineras idag till pastorer och diakoner kvinnor och
män att vara Kristi tjänare för att stärka allas tjänst och värna
mångfald och enhet i gemenskapen …
Ev. ordinationstal, som avslutas med:

Efter beslut i kyrkokonferensen skall följande ordineras till pastorer …
Efter beslut i kyrkokonferensen skall följande ordineras till diakoner …
Utbildningssekreterare respektive diakonisekreterare läser namnen.

Bibelläsning
MF: Låt oss nu höra Guds ord om tjänst i församlingen:
Skriftläsning av några av de assisterande, 3–4 bibelord, t.ex.:

A
När Jesus såg människorna fylldes han av medlidande med dem,
för de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde, och
han sade till sina lärjungar: ”Skörden är stor men arbetarna få. Be
därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.”
/Matt. 9:36–38/
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B
Jesus sade: – Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå
därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och
Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de
bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.
/Matt. 28:18–20/

C
Jesus sade: Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er.
Sedan andades han på dem och sade: Ta emot helig ande. Om ni
förlåter någon hans synder, så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden.” /Joh. 20:21–23/
D
Jesus sade: Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. /Joh. 15:16a/
E
Aposteln Paulus säger: Ge akt på er själva och på hela den hjord
som den heliga anden satt er att ha uppsikt över, för att ni skall
vara herdar för Guds församling som han har vunnit åt sig med
sin sons blod. /Apg. 20:28/
F
Aposteln Petrus säger: Var herdar för den hjord som Gud har anförtrott er och vaka över den … Uppträd inte som herrar över dem som
kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. /1 Petr. 5:2a, 3/
G
Aposteln Paulus säger: Jag påminner dig om att du skall blåsa liv
i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag lade mina
händer på dig. Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan
kraftens, kärlekens och självbesinningens. – – – Bevara genom
den heliga anden som bor i oss det goda som har anförtrotts dig.
/2 Tim. 1: 6b–7, 14/

H
Paulus skriver: Så gjorde Kristus några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De skall göra de
heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygORDINATION
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ga upp Kristi kropp, tills vi alla kommer fram till enheten i tron
och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad
som svarar mot Kristi fullhet. /Ef. 4:11–13/
I
Härligt är att höra budbärarens steg när han kommer över bergen, han som bär bud om seger, som ropar ut goda nyheter, bär
bud om räddning. /Jes. 52:7a/
J
Gud ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka. – –
Ett ymnigt regn lät du falla, o Gud, ditt kraftlösa land gav du styrka. – – Du sörjde för de arma i din godhet, o Gud. – – Herren har
sagt sitt ord, en här av kvinnor sprider segerbudet. /Ur Psalt. 68:7–12/

* Frågor och försäkran
MF: Inför Gud och denna församling frågar jag er:
– Vill ni här bekräfta er tro på Jesus Kristus som korsfäst, död och
uppstånden?
Svar: Ja
– Vill ni ta emot uppdraget att vara pastor respektive diakon och
utöva denna tjänst så att Gud blir ärad, Kristi kyrka uppbyggd
och Guds vilja förverkligad i världen?
Svar: Ja
Er som ordineras till pastorer frågar jag:
– Vill ni, som Guds ords tjänare i församling och samhälle, samla
och bygga upp Kristi kropp, genom Guds nåd predika Ordet och
undervisa, förvalta sakramenten, utöva själavård samt leda församlingens liv i gudstjänst och mission?
Svar: Ja
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– Lovar ni att inte för någon röja vad som anförtros er under bikt
eller i enskild själavård?
Svar: Ja
Er som ordineras till diakoner frågar jag:
– Vill ni, som Kristi tjänare i församling och samhälle, förmedla
Guds ord, ge gemenskap och omsorg som uttryck för församlingens kallelse till tjänst i världen, hjälpa dem som behöver samt stå
på de förtrycktas sida i samhället?
Svar: Ja
– Vill ni iaktta er tystnadsplikt om sådant som anförtros i själavårdande samtal eller det som rör människors personliga förhållanden?
Svar: Ja
Er alla frågar jag:
– Vill ni i er tjänst följa Svenska Missionskyrkans gemensamma
ordningar och arbeta för Kristi kyrkas synliga enhet?
Svar: Ja
– Vill ni i Andens kraft förverkliga er kallelse och leva så bland
människor, att ni blir bärare av Guds kärlek och försoningens
hemlighet?
Svar: Ja

Ordinationsbön

– församlingen sätter sig

Genom bön och handpåläggning vill vi nu ordinera er till tjänst
som pastorer eller diakoner:
MF: Gud, vår skapare. Du har gjort oss till människor med förtroende och ansvar. Du har skapat oss med olika personligheter för att
vi tillsammans skall ära ditt namn och förverkliga din vilja i våra
liv, bland våra medmänniskor och i hela din skapelse.
ORDINATION
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Vi ber:
F: Hjälp oss att upptäcka och utveckla de gåvor du lagt i våra händer.
Jesus Kristus, vår försonare. Du inbjuder människor att följa dig för
att vara din kyrka i världen – tydlig, synlig och handlande. Vi
tackar dig för det uppdrag vi har fått tillsammans som Guds folk.
Du kallar kvinnor och män bland oss till evangeliets tjänare för att
uttrycka allas uppdrag av vittnesbörd och tjänst, för att människor skall komma till tro, kyrkan förnyas och skapelsen återupprättas.
Vi ber:
F: Hjälp dem att förkunna ditt ord och tjäna medmänniskorna.
Heliga Ande, vår livgivare. Kom över dem som idag ordineras med
din kraft och dina gåvor, så att de tillsammans med din församling kan bära ut glädjebudet i kärlek, ödmjukhet, frimodighet och
tålamod.
Vi ber:
F: Ge dem trohet, klokhet och uthållighet i omsorgen om ditt folk.
Hjälp oss att ta emot dem som dina tjänare bland oss och bära
dem i förtroende och i förbön
MF: Din är all ära och härlighet, Fader, Son och helig Ande
F: från evighet till evighet.
Amen
eller
MF: Ära åt Gud i höjden och på jorden fred.
F: Lovad är du, vår Gud och Frälsare.
Amen
eller
196
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MF: Välsignad är du Gud, treenig.
Av dig, genom dig och till dig är allting,
F: nu och i evigheters evigheter.
Amen

Herrens bön

om gudstjänsten inte innehåller nattvard

Låt oss tillsammans be den bön som Jesus har lärt oss:
Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden såsom i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet.

Välsignelsen

de assisterande tillsammans

Herren välsignar dig och beskyddar dig.
Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd.
Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred.
I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn.
Amen
eller
Herren välsigne dig och bevare dig.
Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.
Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.
I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn.
Amen

ORDINATION
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med bön om Anden (Veni Sancte Spiritus, eller motsvarande)

Ev. Mottagande av pastor/diakon
som ordinerats av annat kyrkosamfund
[MF: För tjänst i Svenska Missionskyrkan får vi också efter beslut i
kyrkokonferensen, ta emot pastor … /diakon .. som ordinerats
inom … -kyrkan/-samfundet ……
Inför Gud och denna församling frågar jag nu dig/er som tas
emot för tjänst som pastor/diakon:
– Vill du/ni i er tjänst följa Svenska Missionskyrkans gemensamma ordningar och arbeta för Kristi kyrkas synliga enhet?
Svar: Ja

Bön
Gud, vi tackar dig för NN, att du har kallat henne/honom/dem
till tjänst i Kristi kyrka. Tack för dina välsignelser som följt henne/honom/dem i tidigare tjänst som pastor/diakon.
Nu ber vi att du genom din heliga Ande ska styrka och vägleda
henne/honom/dem i tjänst i vår kyrka. Ge oss alla del av din gemenskap som Fader, Son och Ande och led oss till en allt djupare
enhet i din kyrka. Amen.]
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Mottagandet
De nyordinerade samt de som tagits emot för tjänst vänder sig
mot församlingen.

MF: På apostoliskt vis, genom bön och handpåläggning i Guds,
den treeniges, namn har dessa kvinnor och män ordinerats till
pastorer och diakoner /samt tagits emot för tjänst/ i Svenska
Missionskyrkan.
Tag emot dem som Kristi sändebud.
F: Ja, vi tar emot er som Kristi sändebud!

Utdelning av ordinationsbrev

under körsång

Sändning
MF: Gå i frid och tjäna Herren med glädje.
Ordinanderna: Vi går i tjänst med Jesus Kristus som förebild

* Lovsång

/Församlingen står upp/
– t.ex. Psalmer och Sånger 326, v 1 och 4, 292a v 1, 2, 3 (om gudstjänsten fortsätter med nattvard kan v 3 utgöra tillredelsesång
då brödet och vinet bärs in)

ORDINATION
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AVSKILJNING TILL
SÄRSKILT UPPDRAG

Innebörd
Svenska Missionskyrkan avskiljer med handpåläggning och bön för skilda uppdrag efter de behov som finns eller för sändning som missionär.
Missionsföreståndaren och distriktsföreståndarna har i uppdrag att leda arbetet,
svara för samordning, tillsyn och enhet inom Missionskyrkans gemenskap. Dessa tjänster, som har pastoral karaktär, utförs kollegialt och i gemenskap med församlingarna.
ur trons grund och innehåll
Missionsföreståndare och distriktsföreståndare väljs i enlighet med stadgar och
genom beslut i kyrkokonferensen. De avskiljs, liksom övriga kallade av kyrkostyrelsen, för tjänst genom handpåläggning och bön.
ur kyrkoordningen

Anvisningar
Avskiljning för särskilt uppdrag äger normalt rum i ordinationsgudstjänst, efter
ordinationsakten.
De år, då missionsföreståndare, distriktsföreståndare eller SMU:s förbundssekreterare ska avskiljas, kan akten delas på två – en för avskiljning till tillsynsuppdraget respektive förbundssekreterare efter beslut av kyrkokonferensen
/och SMU:s riksmöte/, en för övriga tjänster, som kyrkostyrelsen kallat till.
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Om alla som avskiljs för särskilda uppdrag tidigare är ordinerade, ställs enbart
frågan: – Vill du ta emot kallelsen till särskilt uppdrag som …”
Exemplen på bibelord B–D nedan avser tjänster av pastoral karaktär. I övrigt
väljs bibelord om möjligt med anknytning till karaktären av tjänst.
Akten leds av missionsföreståndaren eller av, i första hand, den distriktsföreståndare som är äldst i tjänst.
Akten avslutas med lovsång/musik och övergår i utgångsprocession, där de
som avskiljts går först, därefter de som ordinerats, följda av assisterande, distriktsföreståndare samt missionsföreståndaren. Därefter sluter församlingen
upp i processionen.
Avskiljningstalet, liksom valet av bibelord, knyter an till den tjänst som är aktuell.

Ordning
Inledningsord
MF: Efter beslut i kyrkokonferensen /SMU:s riksmöte och kyrkokonferensen/ kyrkostyrelsen vill vi idag avskilja följande till särskilda uppdrag …
Namnen läses av kyrkostyrelsens ordförande /SMU-styrelsens
ordförande

Avskiljningstal
Missionsföreståndaren håller ett kort, personligt riktat tal med
ord till var och en av dem som går in i särskilda uppgifter.
För missionsföreståndare eller distriktsföreståndare anges kyrkoordningens beskrivning av uppgiften som avslutning:
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Missionsföreståndaren, /som är Svenska Missionskyrkans andliga ledare och
främsta företrädare/Distriktsföreståndaren, som är Svenska Missionskyrkans
företrädare i sitt distrikt, skall i samverkan med missionsföreståndaren/
– svara för samordning och tillsyn i omsorg om Missionskyrkans liv och gemenskap, dess pastorer, diakoner och missionärer, /inom sitt distrikt/
– främja förkunnelsen av Guds ord, förvaltningen av sakramenten, själavården,
missionsuppdraget och utveckling av gudstjänstlivet,
– arbeta för Kristi kyrkas synliga enhet,
– vaka över att mångfald och öppenhet bidrar till gemenskapens växt och att
evangelisationsuppdraget hålls levande i församlingarna,
– följa utvecklingen i Missionskyrkan, i andra kyrkosamfund samt i det omgivande samhället,
– tillsammans med kyrkostyrelsen/distriktsstyrelsen planera och leda Missionskyrkans arbete/ inom sitt distrikt,
– verka för Missionskyrkans närvaro i ord och handling i samhällslivet.
För SMU:s förbundssekreterare anges SMU-stadgarnas beskrivning av uppgiften:
Förbundssekreteraren för SMU har till uppgift att i samarbete med övriga sekreterare leda och ansvara för SMU:s arbete enligt riksmötets, SMU-styrelsens och
kyrkokonferensens beslut och anvisningar.

Bibelläsning
MF: Låt oss nu höra Guds ord om olika uppdrag:
Läsning av 3–4 bibelord av de assisterande – representanter för
kyrkostyrelsen/SMU-sekreterare, distriktsföreståndarna, företrädare i tjänsten, för andra kyrkor och/eller dem missionsföreståndaren utser. Exempel på bibelord som kompletteras utifrån
karaktären på de olika tjänsterna:

A
Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. I sin församling har Gud gjort några till apostlar, andra till profeter, andra till
lärare; åt några har han gett gåvan att göra under, att bota sjuka,
att hjälpa, att styra, att tala olika slags tungotal. Kan alla vara
apostlar? Eller profeter? Eller lärare? Kan alla göra under? /1 Kor.
12:27–29/
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B
Jesus kallade till sig lärjungarna och sade: Ni vet att härskarna är
herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken.
Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall
vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er
skall vara de andras slav. Inte heller Människosonen har kommit
för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för
många. /Matt. 20:25–28/
C
Ge akt på er själva och på hela den hjord som den heliga anden
satt er att ha uppsikt över, för att ni skall vara herdar för Guds församling som han har vunnit åt sig med sin sons blod. /Apg. 20:28/
D
Jesus sade till lärjungarna: Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig
sänder jag er. Sedan andades han på dem och sade: Ta emot helig
ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna, och om
ni binder någon i hans synder, så är han bunden.” /Joh. 20:21–23/

Frågor och försäkran
Missionsföreståndare, distriktsföreståndare eller SMU:s förbundssekreterare:

– Vill du i Guds, den treeniges namn, ta emot uppdraget att vara
missionsföreståndare för/distriktsföreståndare inom / Svenska
Missionskyrkan / förbundssekreterare för SMU och med den
kraft Gud ger dig/er utöva tjänsten så, att Gud blir ärad, kyrkan
uppbyggd, och Guds vilja förverkligad i världen?
Svar: Ja
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Särskilda uppdrag enligt kyrkostyrelsens beslut – om samtliga
är ordinerade ställs endast frågan om att ta emot kallelsen till
särskilt/da uppdrag.

MF: Inför Jesus Kristus, församlingens Herre, frågar jag dig/er:
– Vill du/ni här bekräfta din/er tro på Jesus Kristus som korsfäst,
död och uppstånden?
Svar: Ja
– Vill du/ni ta emot kallelsen till särskilt/da uppdrag som
_________ i vår kyrka för att tjäna Gud och medmänniskor genom
Svenska Missionskyrkan?
Svar: Ja
– Vill du/ni iaktta er tystnadsplikt om det människor anförtror er,
i själavårdande samtal eller det som rör människors personliga
förhållanden?
Svar: Ja
– Vill du/ni i er tjänst följa Svenska Missionskyrkans gemensamma ordningar och arbeta för Kristi kyrkas synliga enhet?
Svar: Ja

Förbön

utformas med hänsyn till de tjänster som gäller

Välsignelsen
MF: Gud har funnit er vara värda förtroende och tagit er i sin
tjänst. Tag nu tillsammans med församlingen emot välsignelsen:
t.ex. den apostoliska, om den aronitiska välsignelsen använts i
annat sammanhang – uttalas av missionsföreståndaren och de
assisterande gemensamt
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Nattvard
Sändning

till hela församlingen

MF: Gå i frid och tjäna Herren med glädje
F: Lovad vare du, Kristus

* Lovsång – Utgångsprocession
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AVSKILJNING
FÖR SÄNDNING SOM MISSIONÄR

Innebörd
Svenska Missionskyrkan avskiljer med handpåläggning och bön för skilda uppdrag efter de behov som finns eller för sändning som missionär. – – –
Missionären har till uppgift att göra kyrkans gränsöverskridande uppdrag synligt. Detta uppdrag är ömsesidigt mellan kyrkor i olika länder.
ur trons grund och innehåll
Missionär avskiljs för sändning genom handpåläggning och bön. Vid varje förnyad arbetsperiod sänds missionsarbetare, dvs. missionärer och de som går in i
missionsuppgift för kortare tid, till sin uppgift. De tas emot av den kyrka som
kallat dem till medarbetare enligt gällande samarbetsavtal, eller utför sitt sändningsuppdrag i det land dit de sänts. På samma sätt tar Svenska Missionskyrkan
emot missionärer från andra kyrkor.
Missionskyrkan vill uttrycka sin del av missionsuppdraget i andra länder. Kyrkan söker, som svar på Guds fortsatta kallelse till mission, ständigt nya områden
för det uppdrag som sträcker sig till tidens slut – att förkunna evangeliet om
Guds rike och tjäna medmänniskor i hela världen.
Missionskyrkans historiska engagemang för mission förpliktar till fortsatt delaktighet med de kyrkor som uppstått ur missionsarbetet. Gemenskapen mellan
självständiga kyrkor i olika delar av världen utmanar till ömsesidighet i förbön
och att dela erfarenheter och resurser.
ur kyrkoordningen
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Anvisningar
Avskiljning till sändning som missionär kan antingen förläggas till gemensam
ordinations- och sändningsgudstjänst eller till annan gudstjänst där mission
över alla gränser står i fokus.
Förbönen inför varje ny arbetsperiod som kyrkoordningen talar om (se ovan)
förläggs lämpligen till annan gudstjänst vid kyrkokonferensen. Den kan också
äga rum i den lokala församlingen under ledning av distriktsföreståndare eller
annan företrädare för Svenska Missionskyrkan.
Avskiljningsakten leds av missionsföreståndaren eller den hon/han utser i sitt
ställe.

Ordning
Inledningsord
MF: Efter beslut i kyrkokonferensen vill vi idag avskilja följande
för sändning som missionärer …
Namnen läses av missionssekreteraren för internationellt arbete

Avskiljningstal
Missionsföreståndaren håller ett kort, personligt riktat tal med
ord till var och en av dem som sänds som missionär

Bibelläsning
MF: Låt oss nu höra Guds ord om den gränsöverskridande sändningen
Läsning av 3–4 bibelord av de assisterande – representanter för
kyrkostyrelsen, distriktsföreståndarna, internationell mission,
gästande representanter för kyrkor i andra länder och/eller
dem missionsföreståndaren utser. Exempel på bibelord:

SÄNDNING AV MISSIONÄR
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A
Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts
all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till
lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens
namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är
med er alla dagar till tidens slut.” /Matt. 28:18–20/
B
Efter sin uppståndelse sade Jesus till sina lärjungar: Gå ut överallt
i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. /Mark. 16:15/
C
Medan de en gång höll gudstjänst och fastade sade den heliga anden till dem: ”Avdela Barnabas och Saul för den uppgift som jag
har kallat dem till.” Efter fasta och bön lade de sina händer på
dem och skickade i väg dem. /Apg. 13:2–3/
D
Jesus sade: Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig
och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig,
jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till
mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig … Sannerligen, vad ni
har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni
gjort för mig. /Matt. 25:35–36,40/
E
Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är
densamme, han som verkar i allt och överallt. /1 Kor. 12:4–6/
F
Aposteln Paulus skriver: Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. Allt detta har sitt
upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus och
ställt mig i försoningens tjänst. Ty Gud försonade hela världen med
sig genom Kristus: han ställde inte människorna till svars för deras
överträdelser, och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi sändebud, och Gud manar er genom mig.
Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona er med Gud. /2 Kor. 5:17–20/
208
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G
Alla de folk du har skapat skall komma och tillbe inför dig, Herre,
och de skall ära ditt namn. Ty du är stor, du gör under, du ensam
är Gud. Visa mig, Herre, din väg, så att jag kan vandra i din sanning. Lär mig att helhjärtat vörda ditt namn. /Psalt. 86:9–11/

* Frågor och försäkran
Församlingen reser sig. Om samtliga är ordinerade ställs enbart
frågan om viljan att sändas.

MF: Inför Gud och denna församling frågar jag dig/er:
– Vill du/ni här bekräfta er tro på Jesus Kristus som korsfäst, död
och uppstånden?
Svar: Ja
– Vill du/ni som Svenska Missionskyrkans missionär/er sändas
till …… / och där tjäna med de nådegåvor du/ni har fått? /alt.:
för att i gemenskap med kyrkan i …… tjäna med de nådegåvor
du/ni har fått?
Svar: Ja
– Vill du/ni iaktta er tystnadsplikt om det människor anförtror er,
i själavårdande samtal eller det som rör människors personliga
förhållanden?
Svar: Ja
– Vill du/ni i er tjänst följa Svenska Missionskyrkans gemensamma ordningar och arbeta för Kristi kyrkas synliga enhet?
Svar: Ja
Församlingen sätter sig

SÄNDNING AV MISSIONÄR
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Förbön
– utformas med hänsyn till den sändning som gäller

Välsignelsen
MF: Gud har funnit er vara värda förtroende och tagit er i sin
tjänst. Tag nu tillsammans med församlingen emot välsignelsen:
t.ex. den apostoliska, om den aronitiska välsignelsen använts i
annat sammanhang – uttalas av missionsföreståndaren och de
assisterande gemensamt

Sändning

till hela församlingen

MF: Gå i frid och tjäna Herren med glädje
F: Lovad vare du, Kristus

* Lovsång

210

SÄRSKILD TJÄNST, UPPDRAG OCH SÄNDNING

05Missionshandbok.ORIG

03-09-24

13.55

Sida 211

INSTALLATION

AV PASTOR ELLER DIAKON

Innebörd
Gud har [också] utrustat och kallat människor till särskilda tjänster i församlingen. Deras uppgift är att stärka allas uppdrag och svara för mångfald och enhet i
församlingens liv och uppgift.
Genom ordination av kvinnor och män till pastorer och diakoner har Svenska
Missionskyrkan bekräftat den kallelse dessa fått av Gud att vara Kristi tjänare i
församlingen. I ordinationen ber kyrkan som samlad gemenskap om Andens
gåva och Guds välsignelse. Där ges behörighet till tjänst i församlingarna.
Församlingen väljer och kallar pastor och diakon enligt de ordningar som församlingens stadgar föreskriver. Detta sker efter samråd med distriktsföreståndaren, som företräder Svenska Missionskyrkans församlingsråd.
Genom installation mottar församlingen pastor och diakon som Kristi tjänare i
församlingen. I kallelsebrevet anges om tjänsten som pastor är förenad med
uppgiften som församlingsföreståndare.
Pastorn är Kristi tjänare i församling och samhälle med uppgift att samla och
bygga upp Kristi kropp, förkunna Ordet, förvalta sakramenten, utöva själavård
och leda församlingens liv i gudstjänst och mission.
Diakonen är Kristi tjänare i församlingen med uppgift att uttrycka församlingens kallelse till tjänst i världen. Genom delaktighet i samhället och med blick för
enskildas nödsituation, gör diakonen sambandet tydligt mellan gudstjänst och
tjänande i kyrkans liv och omvärld.
Pastor har i samband med ordinationen avgett löfte om tystnadsplikt för det
som anförtros under bikt och i enskild själavård. Diakon har avgett tystnadslöfte
om sådant som anförtros i själavårdande samtal eller rör människors personliga
förhållanden. Dessa löften aktualiseras vid installationen.
ur församlingsordningen
INSTALLATION
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Anvisningar
Sambandet mellan ordination till pastor eller diakon och installationsakten i den
lokala församlingen är tydligt i konstitutionen. Begreppet installation och dess
markeringar i denna akt hör alltså samman med dem som är ordinerade inom
Missionskyrkan eller ordinerad inom annan kyrka, men som tagits emot för
tjänst i Missionskyrkan genom beslut av kyrkokonferensen. Begreppet används
också för den som är ordinerad av annan kyrka vid tjänst i gemensam församling eller temporärt utlånats för tjänst inom Missionskyrkan.
Beträffande de förbönsakter som kan förekomma för olika övriga tjänster, t.ex.
församlingsmusiker, ungdomsledare av andra slag än diakoner, församlingsföreståndare i församling där pastor saknas, hänvisas till ”Förbön för medarbetare”, sid. 152.

Ansvaret
Akten leds av distriktsföreståndaren eller den hon/han utser i sitt ställe att företräda helheten i kyrkan. Om tjänsten gäller annan än församlingsföreståndare,
kan det t.ex. vara församlingsföreståndaren som leder akten på distriktsföreståndarens uppdrag.
Gäller det tjänst i gemensam församling (tillhörande flera samfund) leds installationsakten i första hand av distriktsföreståndare eller motsvarande i det samfund som genom ordination svarar för behörigheten hos pastor eller diakon.
I princip används samma akt för både pastorer och diakoner, men installationstalets innehåll, val av alternativa bibelord etc. utgår från innehållet i tjänsten.
Installationsakten förläggs till början av gudstjänsten, som har högtidskaraktär.
Den inleds med ingångsprocession, lämpligen följd av moment som ingångsord,
bekännelse, förlåtelsens ord och lovsång (se sid. 24). Installationstalet skall vara
kort och koncentrerat. Det bör dels vara personligt hållet, dels ge uttryck för
innebörden av tjänsten sådan den beskrivs i församlingsordningen (se sid. 211),
där det särskilt anges att tystnadslöftena för pastor resp. diakon skall aktualiseras.

Assisterande
De som assisterar (4–6, undantagsvis flera) väljs med hänsyn till tjänstens lokala
karaktär. Församlingen representeras av vice församlingsföreståndare, ordförande, och/eller någon mer ur styrelsen, ungdomsrådets ordförande, alternativt representant för diakoniråd. Dessutom kan företrädare i tjänsten komma i fråga
eller någon pastor/diakon från närliggande församling. Utifrån den aktuella
212
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ekumeniska gemenskapen på orten bör präster/pastorer/diakoner från andra
kyrkor inbjudas, av vilka någon kan assistera.
Vid sammansättningen av dem som assisterar bör beaktas att församlingens
mångfald blir tydlig: kvinnor, män, barn, olika åldrar. Särskilt betonas barns
medverkan, vilken kan ske på skilda sätt i gudstjänsten eller installationsakten
utifrån förutsättningarna.
Bibelorden (2–4) läses av några bland de assisterande. De förslag som finns i
ordningen nedan är grupperade i tre avdelningar: A, allmänt om kallelse och
tjänst i Guds församling, B, särskilt om pastor, C, särskilt om diakon.
Förbönen leds av någon av de assisterande, som representerar församlingen, i
första hand vice församlingsföreståndaren. Herrens bön finns på annan plats i
gudstjänsten, i nattvardsdelen eller, om nattvard ej ingår i gudstjänsten, efter
den allmänna förbönen. Nyinstallerad församlingsföreståndare/pastor leder
nattvarden.

Ordning
Se Ordning för huvudgudstjänst, sid. 24, fram till lovsången.

* Lovsång
Installationstal
DF: NN, du har genom beslut av ……… församling kallats till
dess pastor och /församlingsföreståndare.. /………/ diakon
och …………
Församlingen tar emot dig som Jesu Kristi tjänare. Den vill på allt
sätt stödja dig i din tjänst och bära dig i förbön. Tillsammans med
dig vill den bära evangeliet i vittnesbörd och tjänst i gemensamt
uppdrag med andra församlingar i …………… (ort, stad)
fortsättning av installationstalet

Som Guds ord till dig och till oss alla lyssnar vi nu till vad den heliga Skrift säger om den särskilda tjänsten:
INSTALLATION
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Bibelläsning
Se även exempel på lämpliga bibelord under ”ordination”, sid. 203.

A
Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare
eller till herdar och lärare. De skall göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp.
/Ef. 4:11–12/

Ge akt på dig själv och din undervisning. Stå fast vid detta, ty gör
du det räddar du både dig själv och dem som lyssnar på dig. /1 Tim.
4:16/

Vi bör alltså betraktas som Kristi tjänare och som förvaltare av
Guds hemligheter. Nu krävs ju av en förvaltare att han skall visa
sig pålitlig. /1 Kor. 4:1–2/
När Jesus såg människorna fylldes han av medlidande med dem,
för de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde, och
han sade till sina lärjungar: ”Skörden är stor men arbetarna få. Be
därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.”
/Matt. 9:36–38/

Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som
goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar
skall komma ihåg att han får sina ord från Gud, den som tjänar att
han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen. /1 Pet. 4:10–11/
Jag tackar alltid min Gud för att han har gett er sin nåd genom
Kristus Jesus. Genom honom har ni blivit rika på allt, allt slags tal
och allt slags kunskap. /1 Kor. 1:4–5/
B
Ge akt på er själva och på hela den hjord som den heliga anden
satt er att ha uppsikt över, för att ni skall vara herdar för Guds församling som han har vunnit åt sig med sin sons blod. /Apg. 20:28/
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Hur kan någon förkunna utan att vara utsänd. – – – Så bygger
tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord. /Rom. 10:15, 17/
Men Jesus kallade till sig dem och sade: ”Ni vet att härskarna är
herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken.
Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall
vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er
skall vara de andras slav. Inte heller Människosonen har kommit
för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för
många.” /Matt. 20:25–28/
C
Vi uppmanar er … : Tala de oordentliga till rätta, uppmuntra de
modfällda, stöd de svaga, ha tålamod med alla. Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva alltid efter att göra gott, mot varandra och
mot alla andra. Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden
Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus. /1 Thess. 5:14–18/
Vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte har gärningar?
Inte kan väl tron rädda honom? Om en broder eller syster är utan
kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av
er säger: ”Gå i frid, håll er varma och ät er mätta”, men inte ger
dem vad kroppen behöver? /Jak. 2:14–16/

* Fråga och uppmaning

församlingen reser sig

DF: Inför Jesus Kristus, församlingens Herre, frågar jag dig:
Pastor
– Vill du som pastor (och föreståndare/ och …), med den kraft
Gud ger dig, i denna församling predika Ordet, förvalta sakramenten, utöva själavård samt leda församlingens liv i gudstjänst
och mission?
Svar: Ja
INSTALLATION
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DF: Var herdar för den hjord som Gud har anförtrott er och vaka
över den. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er
lott, utan var föredömen för hjorden. /1 Petr. 5:2–3/
Diakon
– Vill du som diakon /och … / i denna församling, med den kraft
Gud ger dig, tjäna Gud genom att tjäna dina medmänniskor, förmedla Guds ord, ge gemenskap och omsorg samt stå på de förtrycktas sida i samhället?
Svar: Ja
DF: – Jag påminner dig om att du skall blåsa liv i den nådegåva
från Gud som finns hos dig sedan jag lade mina händer på dig. Ty
Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens
och självbesinningens … Bevara genom den heliga anden som bor
i oss det goda som har anförtrotts dig. /2 Tim. 1:6–7, 14/
Pastor
DF: – Vill då församlingen ta emot NN som sin pastor/och föreståndare/…,
att vara Kristi tjänare i församling och samhälle, med uppgift att
samla och bygga upp Kristi kropp leda församlingen i gudstjänst
och mission,
samt stödja henne/honom i hennes/hans tjänst och bära henne/honom i förbön?
Svar: Ja
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Diakon
DF: – Vill då församlingen ta emot NN som sin diakon / och ……,
att vara Kristi tjänare i församling och samhälle med uppgift att uttrycka församlingens kallelse till tjänst i världen, samt stödja henne/honom i hennes/hans tjänst och bära henne/honom i förbön?
Svar: Ja
DF: Låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter
hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna
hjälper och stöder, med just den kraft han ger åt varje särskild del.
Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. /Ef. 4:15–16/

Förbön

församlingen sätter sig

DF: Genom bön och handpåläggning vill vi nu installera dig som
pastor (och församlingsföreståndare) / diakon i denna församling
och bedja om Guds välsignelse över dig och din tjänst.
Låt oss bedja:
Gud, du som genom Jesus Kristus befriar oss och kallar oss att tjäna dig, vi tackar för att du har gett oss olika gåvor och uppgifter i
din församling. Lär oss att se på varandra som medarbetare i ditt
rikes tjänst och som delar i Kristi kropp.
Vägled oss med ditt ord och uppmuntra oss med din Ande. Led
själv ditt folk genom goda och svåra tider till dess vi når fram till
enheten, friden och livet i ditt rike.
Det ber vi genom Jesus Kristus, vår Frälsare.
Amen
eller fri bön
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DF och de assisterande ber tillsammans:

Herren välsignar dig och beskyddar dig.
Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd.
Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred.
I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn.
Amen
eller
Herren välsigne dig och bevare dig.
Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.
Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.
I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn.
Amen
DF: Fridens Gud är den som styrker dig i allt gott så att du kan
göra Guds vilja. Gud välsignar dig, så att det som behagar Gud
kan förverkligas i dig genom Jesus Kristus. /Hebr. 13:20–21, bearb./
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Texter och böner
på engelska, franska
och tyska
Här ges några liturgiska nyckeltexter på engelska, franska och tyska som stöd
vid olika tillfällen: De ekumeniska texterna, delar av nattvardsordningen samt
utdrag ur vissa akter. De utgör inte direkta översättningar av handbokstexterna,
men ansluter nära till dem innehållsmässigt och teologiskt. Viss anpassning har
skett till nyare liturgiska traditioner i respektive länder.

• Engelska 220
• Franska 232
• Tyska 245
Herrens bön
Välsignelser
Trosbekännelserna
Nattvarden
Välsignelse av barn
Dop
Vigsel
Begravning
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TEXTER PÅ ENGELSKA

The Lord’s prayer
Our Father in heaven
hallowed be your name,
your kingdom come,
your will be done, on earth as in heaven.
Give us today our daily bread.
Forgive us our sins as we forgive those who sin against us.
Save us from the time of trial and deliver us from evil.
For the kingdom, the power, and the glory are yours
now and for ever.
Amen

Blessings
The Lord bless you and watch over you.
The Lord make his face shine upon you and be gracious to you.
The Lord look kindly on you and give you peace.
In the name of the Father and the Son
+ and the holy Spirit.
The blessing of God almigthty,
the Father, the Son + and the holy Spirit,
be with you always.
Go with peace and serve the Lord with joy.
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Creeds (Credo)
The Apostles’ Creed
We (I) believe in God, the Father almighty,
creator of heaven and earth.
We (I) believe in Jesus Christ, his only Son our Lord.
He was conceived by the power of the Holy Spirit
and born of the Virgin Mary.
He suffered under Pontius Pilate,
was crucified, died and was buried.
He descended into hell.
On the third day he rose again.
He ascended into heaven,
and is seated at the right hand of the Father.
He will come to judge the living and the dead.
We (I) believe in the Holy Spirit,
the holy universal /catholic/ Church,
the communion of saints, the forgiveness of sins,
the resurrection of the body, and the life everlasting.
Amen

The Nicene-Constantinopolitan Creed
We believe /I believe/ in one God, the Father, the Almighty,
maker of heaven and earth,
of all that is, seen and unseen.
We believe /I believe/ in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God,
eternally begotten of the Father,
Light from Light,
true God from true God,
begotten, not made,
of one being with the Father.
TEXTER PÅ ENGELSKA
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Through him all things were made.
For us all and for our salvation
he came down from heaven:
by the Holy Spirit he became incarnate from the Virgin Mary,
and was made man.
For our sake he was crucified under Pontius Pilate;
he suffered death and was buried.
On the third day he rose again from the dead
in accordance with the scriptures;
he ascended into heaven
and is seated at the right hand of the Father.
He will come again in glory to judge the living and the dead,
and his kingdom will have no end.
We believe /I believe/ in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life,
who proceeds from the Father.
Who, with the Father and the Son, is worshipped and glorified,
who has spoken through the Prophets.
We believe in one holy universal Church.
We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins.
We look for the resurrection of the dead,
and the life of the world to come.
Amen

Holy Communion
The Thanksgiving
M: Lift up your hearts.
C: We lift them to the Lord.
M: Let us give thanks to the Lord our God.
All: It is right to give our thanks and praise.
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Threefold Holy (Sanctus)
Holy, holy, holy Lord,
God of power and might,
heaven and earth are full of your glory.
Hosanna in the highest.
Blessed is he who comes in the name of the Lord.
Hosanna in the highest.

The Eucharistic Prayer
We thank you, Lord of the Creation, that you open your hand to
feed all living things with your grace. From the corn of the fields
and the grapes of the mountains you give us bread and wine.
Here you prepare your table for us. Let your Holy Spirit come
upon us and upon these gifts that we may partake of the heavenly
bread and the chalice of blessing which is the body and blood of
Christ.
The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and
when he had given thanks, he broke it and said: “This is my body
which is broken for you. Do this in remembrance of me”.
In the same way he took the cup also after supper, saying: “This
cup is the new covenant in my blood. Do this, as often as you
drink it, in remembrance of me”. For as often as you eat this bread
and drink the cup, you proclaim the Lord’s death until he comes.
This is the mystery of Faith.
All: Christ, we proclaim your death.
We confess your resurrection
until you come again I glory.
M: May all who share in this bread and cup
be made one body through the Holy Spirit.
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The Breaking of Bread
M: The bread which we break is a sharing in the body of Christ.
All: Though we are many, we are one body,
for we all share in one bread.

The Lord’s prayer
Let us pray as Jesus Christ has told us to do:
Our Father in heaven …

The Peace (Pax)
M: The peace of the Lord Jesus Christ be with you all.
C: Peace be with you.

Lamb of God (Agnus Dei)
All: Lamb of God, you take away the sin of the world.
Have mercy upon us.
Lamb of God, you take away the sin of the world.
Have mercy upon us.
Lamb of God, you take away the sin of the world.
Grant us peace.

The Communion
The minister says:

Come, all is now ready.
The minister says to each communicant:

The body of Christ, given for you.
The Blood of Christ, shed for you.
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The minister says to each group of communicants:

Go in peace to love and serve the Lord. In the name of Christ.
Amen
The minister may conclude, when all communicants have received the gifts:

As often as you drink this cup and eat this bread you announce
the death of Christ until he comes again.
and / or
Go out into the world with the food of your pilgrimage
in peace and gladness.
Thanks be to God for his gift beyond words.

Blessing of Children
All stand. The minister asks the parents:

Do you thank God for the gift of N?
We do.
Do you, as parents, dedicate yourselves to God?
We do.
Do you promise so to order your lives
that N will be surrounded by love and goodness?
We do.
Where parents are not members the following question may be
omitted:

Do you promise, by God’s help, to provide a Christian home for
N and to bring her /him/up in the faith of the Gospel, to the baptism in Christ and into fellowship of the people of God?
We do.
TEXTER PÅ ENGELSKA
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If there are older children in the family the minister may include
a suitable promise for them to make.

May the Lord bless you and give you grace
faithfully to carry out these promises;
may God grant you joy and patience, love and peace.
To the congregation:

On behalf of the whole Church of Jesus Christ, we undertake to
provide for the instruction of N in the gospel of God’s love, the
example of Christian faith and character, and the strong support
of the family of God in prayer and friendship.
Then the minister, laying one hand upon the child’s head, says:

The LORD bless you and keep you;
the LORD make his face to shine upon you,
and be gracious to you;
the LORD lift up his countenance upon you,
and give you peace.
In the name of the Father and the Son
+ and the holy Spirit.
or
N, the blessing of God,
the Father and the Son + and the Holy Spirit,
be with you, now and always.
Amen
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Baptism
Baptismal Prayer
Blessed are you, Lord God of all creation. In your goodness you
give us water to sustain our life and renew the earth. We give you
thanks for the gifts of life and the communion you want us to share with you and with one another.
You have broken the power of evil through the death of Jesus. Deliver us from the forces that will bind us. You have given us life
and hope through the resurrection of your Son, Jesus Christ. Give
us part in your gift of eternal life.
We give you thanks for N/for them/ who is /are/ to be baptized
into Jesus Christ.
Send your Holy Spirit upon us and upon this water, so that it may
be a fountain of grace. Bring life, light and hope into her/his/
their life/lives. Through Jesus Christ, our Lord to whom with the
Father and the Holy Spirit be all honour and glory, now and forever.
Amen
The minister may ask:

N and N, do you wish your child to be baptized into Jesus Christ
and do you want with the grace of God together with the congregation teach her/him to pray and find the way to a living faith in
Christ /and live in fellowship with Christ in his Church/?
We do.

The Baptism
NN, I baptize you
in the name of the Father
and the Son
and the Holy Spirit
TEXTER PÅ ENGELSKA
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The blessing
The LORD bless you and keep you;
the LORD make his face to shine upon you,
and be gracious to you;
the LORD lift up his countenance upon you,
and give you peace.
In the name of the Father and the Son
+ and the holy Spirit.

The welcome
Receive this candle. Its light reminds us that Jesus said: “I am the
light of the world: Those who follow me shall not walk in darkness but shall have the light of life.”

Intercession
Merciful God, you’re like a Mother and a Father to all of us. Our
children are our future, our responsibility and our joy. Therefore
we pray for N: May she/he grow in security, freedom and fellowship with others. Help us to live in the joy of our own baptism
and to grow in faith, until we share the joy of your presence.
Amen

The Marriage Service
Introduction
In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit.
We have come together in the presence of God and this congregation to witness the marriage of NN and NN, to share your happiness, to listen to your vows and ask God his blessing on you.
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The Questions
Before God and in the presence of this congregation (these witnesses) I ask you, NN:
Will you take NN to be your wife to love her in times of plenty
and need?
– I will.
Before God and in the presence of this congregation (these witnesses) I ask you, NN:
Will you take NN to be your husband to love him in times of plenty and need?
– I will.

Blessing of the Ring(s)
God, you are the creator and life giver. Bless N and N in their marriage. Let this ring/these rings be to them a symbol of their promises of love and faithfulness. In the name of Jesus. Amen.

The Vows and the Giving of Ring(s)
NN, I love you. I will share joy and sorrow with you and be faithful to you until death parts us /as long us we both shall live/. I
give you / I receive this ring as a symbol of this promise.

The Declaration
In the presence of God and before this congregation/these witnesses you have made your vows to one another. As servant of Jesus Christ I proclaim that you are husband and wife. May God be
with you now and always.
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The Intercession
Heavenly Father, we thank you for this day, for its joy and hope.
We pray for the marriage which N and N have begun today in
your presence.
May your love in Christ deepen their love and bring them trough
life bearing each other’s burdens and sharing each other’s joys.
Bless their families and friends.
Help them to create a warm and welcoming home where (their
children may find security and) their friends may enjoy fellowship.
In times of trouble bring them closer to one another and to you.
Help them to be forgiving to one another as day by day they receive blessing and strength from your hand. Trough Jesus Christ
our Lord.
Amen

Funeral Service
Introduction
In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit.
We are gathered to bid farewell to NN and to commend her/him
into God’s hands. In our sorrow we will turn ourselves to our
Lord and Saviour, who is the resurrection and the life and carries
the keys to the kingdom of death.
Let us pray:
God, our Father and Creator.
You are the source of life. We praise you for your goodness and
grace which follow us each day.
Jesus Christ, our Saviour.
You have come to give us the eternal life. You broke the power of
death when you rose from the dead. Let the light of the resurrection come in our darkness.
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Holy Spirit, our Consoler.
Come into our lives and guide us this moment. Give us strength
and comfort us in our grief.
Amen

The Committal
We look for the resurrection and the eternal life. Therefore we
commit NN into God’s merciful keeping.
From dust you came.
To dust you shall return.
Jesus Christ is the resurrection and the life.
God, creator of heaven and earth. Jesus Christ, saviour of the
world. Spirit of life we pray: Keep us, lead us and surround us. At
the hour of our own death, and on the last day, help us, merciful
Lord God. Amen.

Prayer
Father in heaven, we thank you that you have given us the gift of
eternal life trough Jesus Christ. Help us to trust that nothing can
separate us from your love. At this time of parting and loss, help
us to know and share your comfort.
We thank you for the love you gave us through NN. We commend
ourselves to you as we are, with our grief and our guilt.
At our appointed time may we die in peace and see you face to
face, the God our salvation. Amen

Final Prayer
Give her/him your peace, Lord, and let your eternal life shine
upon her/him.
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TEXTER PÅ FRANSKA

La prière du Seigneur
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du Mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance
et la gloire, aux siècles des siècles.
Amen

Bénédictions
La bénédiction aronique
Recevez la bénédiction du Seigneur :
Que le Seigneur /l’Eternel/ vous bénisse et vous /te/ garde.
Que le Seigneur /l’Eternel/ fasse luire sa face sur vous /toi/
et qu’il vous /t’/accorde sa grâce.
Que le Seigneur /l’Eternel/ tourne sa face vers vous /toi/
et qu’il vous /te/ donne la paix.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-esprit.
Amen
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La bénédiction apostolique
Recevez la bénédiction :
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ,
L’amour de Dieu le Père,
La communication de Saint-esprit
Soient avec vous tous.
Amen
P : Que le Seigneur tout-puissant vous bénisse,
le Père et le Fils et + le Saint-esprit, maintenant et pour toujours.
C : Amen
Allez dans la paix du Seigneur et servez-le avec joie.
P : Allez en paix.
C : Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.

Confession de foi (Credo)
La confession apostolique
Nous croyons /je crois/ en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre.
Nous croyons /je crois/ en Jésus Christ,
son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-esprit,
et qui est né de la Vierge Marie.
Il a souffert sous Ponce Pilate,
il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli,
il est descendu aux enfers.
Le troisième jour il est ressuscité des morts,
il est monté au ciel,
il est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant
et il viendra de là pour juger les vivants et les morts.
TEXTER PÅ FRANSKA
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Nous croyons /je crois/ au Saint-esprit,
la sainte Eglise universelle, la communion des saints,
la rémission des péchés, la résurrection de la chair
et la vie éternelle.
Amen

La confession nicéenne
Nous croyons /je crois/ en un seul Dieu, Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre, des choses visibles et des invisibles.
Et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles.
Dieu né de Dieu, Lumière née de la Lumière,
vrai Dieu né du vrai Dieu,
qui n’a pas été fait mais engendré,
qui est de même nature que le Père
et par qui toutes choses ont été faites.
Pour nous, hommes, et pour notre salut,
il est descendu des cieux,
s’est incarné par le Saint-esprit en la Vierge Marie
et a été fait homme;
il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il a souffert et il a été enseveli.
Il est ressuscité le troisième jour selon les Ecritures,
il est monté au ciel, il siège à la droite du Père.
Il reviendra plein de gloire pour juger les vivants et les morts,
et son règne n’aura point de fin.
Nous croyons /je crois/ au Saint-esprit,
qui est aussi Seigneur et qui donne la vie,
qui procède du Père et du Fils,
qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils,
qui a parlé par les prophètes.
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Nous croyons /je crois/ en l’Eglise, une, sainte, universelle,
apostolique.
Nous confessons / je confesse/ un seul baptême
pour la rémission des péchés.
Et nous attendons /j’attends/ la résurrection des morts
et la vie du siècle à venir.
Amen

La Sainte Cène
Dialogue (Sursum corda)
P : Elevons nos cœurs.
C : Nous les tournons vers le Seigneur.
P : Rendons grâces au Seigneur notre Dieu.
C : Cela est juste et bon

Trois fois Saint (Sanctus)
Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées.
La terre et les cieux sont remplis de sa majesté.
Hosanna dans les lieux très hauts.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna dans les lieux très hauts.

Prière eucharistique
Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu, Créateur des cieux et de la terre.
Bénis sois-tu parce que tu nous donnes notre pain quotidien, la
santé et la force.
Tu prépares des grains des champs et des grappes des montagnes
du pain et du vin. C’est toi qui prépares ta table pour nous.
TEXTER PÅ FRANSKA
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Répands ton Saint-esprit sur nous et sur ces dons, le pain et le vin,
fruits de la terre et du travail des hommes. Qu’ils nous donnent
communion au corps et sang de notre Seigneur. Car :
Dans la nuit, où il fût livré, il prit du pain, et, après avoir rendu
grâce, le rompit et dit : ceci est mon corps, qui est rompu pour vous;
faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit
la coupe, et dit : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang;
faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez.
Il est grand le mystère de la foi.
C : Jésus Christ, nous proclamons ta mort,
nous confessons ta résurrection,
nous attendons ton retour dans la gloire.

La prière du Seigneur
Prions ensembles la prière que nous avons reçue du Seigneur :
Notre Père, qui est au cieux..

Fraction
P : Le pain que nous rompons
est la communion du Corps du Christ.
La coupe de bénédiction est le Sang du Christ.
C : Ainsi, bien que nombreux,
nous formons un seul corps
parce que nous partageons tous le même pain.

La paix du Seigneur (Pax)
Que la paix du Seigneur soit avec vous tous.
ou
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Seigneur Jésus Christ, tu as dit aux apôtres : Je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix : ne regarde pas nos péchés mais la foi de
ton Eglise; pour que ta volonté s’accomplisse, donne-lui toujours
cette paix, et conduis-la vers l’unité parfaite de ton Royaume pour
les siècles des siècles.
Amen

Agneau de Dieu (Agnus Dei)
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
aie pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
aie pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
donne-nous ta paix.

La Communion
Venez, car tout est prêt. Sentez et voyez combien l’Eternel est bon!
Paroles de distribution :

Le corps du Christ rompu pour toi.
Le sang du Christ répandu pour toi.
Pour chaque group :

Allez dans la paix et servez le Seigneur avec joie.
Pour toute la communauté :

Toutes les fois que vous mangiez ce pain et que vous buviez cette
coupe, vous annonciez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. Ainsi que vous ayez reçu Jésus Christ – allez-vous avec lui.
Que cela vous fortifie et vous garde pour la vie éternelle.
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Invocation finale
Allez dans la paix du Seigneur et servez-le avec joie.

Le Baptême
Prière baptismale
Dieu, notre Père, nous te louons Seigneur, pour l’eau que tu nous
a donnée, pour l’eau qui fait briller partout ta création, des sources du baptême, l’eau qui donne la vie au monde.
Toi seul, tu nous sauves de tout mal, délivre-nous des puissances
du Mal. Tu nous donnes la vie et l’espoir de ton avenir. Par le baptême et par la foi tu nous donnes la vie nouvelle en Christ et communion avec ton Eglise.
Nous te remercions aujourd’hui pour NN /cet enfant/, pour le
don que tu nous as donné et pour la confiance tu nous as montré.
Sanctifie nous et cette eau par ta Parole. Venez sur nous et sur
cette eau avec ton Saint-esprit. Fais NN /cet enfant/ naître à une
vie nouvelle en Christ et incorpore-le /pour qu’il soit incorporé /
à ton peuple par le baptême et par la foi. Par Jésus-Christ, notre
Seigneur.
Amen
Le pasteur peut poser la question suivante aux parents :

Voulez-vous que NN /votre enfant/ soit baptisé en Christ et voulez-vous par la grâce de Dieu ensemble avec la communauté chrétienne le conduire par la vie sur la voie de la foi ?
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L’acte baptismal
NN, je te baptise au nom
du Pére
du Fils
et du Saint-esprit.

La bénédiction aronique
Accueil
Eventuellement remise du cierge baptismal

Recevez ce cierge. Il veut nous rappeler ce jour et la parole du
Christ : Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne
marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la
vie.

Intercession
Dieu, tu es comme une Mère et un Père pour nous. Nos enfants
sont notre avenir, notre espérance et notre joie. Nous te prions
pour NN /cette/cet enfant/. Puisse-t-il /elle/ grandir dans un
milieu emprunt de paix, de liberté et de communion fraternelle.
Quand NN sera tellement grand, qu’il /qu’elle/ commencera a
poser des questions sur la vie et la foi en Christ, aide ses parents et
aide nous tous, qui l’entourons, à recevoir les questions de l’enfant sérieusement et à chercher les réponses ensemble. Faites qu’il
/qu’elle/ grandisse en foi dans ton Eglise. Dieu, nous appartenons à toi par la mort à la vie.
Amen
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Mariage
Introduction
Au nom du Père, du Fils et du Saint-esprit.
Nous sommes réunis ici, devant la face de Dieu et au milieu de
son Eglise pour célébrer /pour bénir/le mariage entre N et N,
pour partager leur joie, écouter leurs promesses de fidélité pour la
vie et pour implorer la bénédiction de Dieu sur eux.

Les questions
NN, devant Dieu et cette paroisse /de ces témoins/, je vous /te/
demande : Veux-tu /voulez vous/ prendre NN comme épouse
légitime pour l’aimer dans le bonheur et dans l’adversité ?
L’époux :

Oui, avec l’aide de Dieu.
NN, devant Dieu et cette paroisse /de ces témoins/, je vous /te/
demande : Veux-tu /voulez vous/ prendre NN comme époux
légitime pour l’aimer dans le bonheur et dans l’adversité ?
L’épouse :

Oui, avec l’aide de Dieu.

Bénédiction des alliances/de l’alliance
Les époux remettent les alliances au pasteur.

Seigneur, notre Dieu, toi qui as créé toutes choses, bénis ces époux
/N et N/ et l’alliance qu’ils veulent conclure. Que ces anneaux
soient /cet anneau soit/ pour eux un gage d’amour et de fidélité.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur.
Amen
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Engagements et échange des alliances/
de l’alliance
L’époux :

N, je te reçois pour femme et je me donne à toi pour t’aimer fidèlement tout au long de notre vie.
L’épouse :

N, je te reçois pour mari et je me donne à toi pour t’aimer fidèlement tout au long de notre vie.
Le pasteur peut dire :

Loué soit Dieu qui vous donne l’un à l’autre. Que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni.

Confirmation
Vous vous êtes pris comme époux et vous l’avez scellé/confirmé
devant Dieu et devant cette paroisse /ces témoins/. En tant que
serviteur de Jésus-Christ je déclare : Vous êtes maintenant mari et
femme. Que le Seigneur soit avec vous et vous conduise dans sa
vérité maintenant et toujours.

Intercession
Dieu de l’amour, nous te remercions pour ce jour, pour sa joie et son
attente. Nous te prions pour ce mariage que N et N ont scellé/
confirmé devant toi. Que leur vie commune soit marquée par une
confiance mutuelle et par le respect qu’ils se doivent l’un à l’autre.
Aide les à bâtir un foyer ouvert et chaleureux où /leurs enfants
s’épanouiront et où/ de vrais amis se retrouveront avec joie. Dans
l’adversité, approche les l’un de l’autre.
Puissent-ils, jour après jour, recueillir de ta main joie, soutien et
réconfort.
Par Jésus-Christ, notre Sauveur.
Amen
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Funèbre
Introduction
Nous sommes réunis ici pour dire adieu à NN et pour la /le/ remettre entre les mains du Seigneur.
Prions :
Dieu, Notre Père, notre Créateur.
Nous te remercions parce que tu nous as créé pour vivre. Merci
pour ta bonté qui nous suit chaque jour.
Jésus Christ, notre Sauveur.
Tu es venu pour nous donner la vie, la vie en plénitude, et tu as
écrasé le pouvoir de la mort par ta résurrection de la mort. Fait
resplendir ta lumière dans les ténèbres du deuil. Fortifie notre foi
et fait notre espérance évidente.
Saint-esprit, notre Consolateur.
Viens avec ta présence en ce moment. Rencontre nous dans notre
deuil avec joie.
Amen

Remise entre les mains de Dieu
Dieu, notre Père, en espérant la résurrection des morts et dans la
foi de la vie éternelle nous remettons NN entre tes mains.
Le pasteur verse à trois reprises de la terre sur le cercueil.

Tu es formé de poussière.
Tu retourneras à la poussière.
Jésus Christ est la Résurrection et la Vie.
ou
Tu lui as donné la vie.
Reçois-le dans ta paix
et donnes-lui par Jésus Christ une joyeuse résurrection.
TEXTER PÅ FRANSKA
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Prière
Prions Dieu.
Père céleste, nous te rendons grâce pour le don de la vie éternelle
que tu nous offres en Jésus Christ.
Affirmes en nous la conviction que rien, ni la vie, ni la mort, ne
peuvent nous séparer de ton amour. Quand le deuil nous frappe,
aide-nous à ne pas pleurer comme si nous étions sans espérance.
[Nous te remercions pour ce que tu nous as donné par elle /lui/,
et que nous avons aimé.]
Et quand notre heure sonnera, laisse nous partir en paix et contempler face à face ton visage, ô toi, notre Dieu et notre Sauveur.
Amen

Invocation finale
Donne-lui, Seigneur, ta paix
et fais resplendir sur elle /lui/ ta lumière éternelle.
Amen
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TEXTER PÅ TYSKA

Vaterunser
Vater unser im Himmel,
Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gibt uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.

Segen
Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir
und sei dir gnädig.
Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.
Im Namen des Vaters und des Sohnes + und des heiligen Geistes.
Amen.
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Es segne und behüte euch
der allmächtige und barmhertziege Gott,
+ der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gehet hin in Frieden und dienet dem Herrn mit Freude.
Geht im Frieden des Herrn.
Alle: Gott sei ewig Dank.

Glaubensbekenntnis (Credo)
Apostolisches Glaubensbekenntnis
Wir glauben /Ich glaube/ an Gott, den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.
Wir glauben /Ich glaube/ an den Heiligen Geist,
die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten und das ewige Leben.
Amen.
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Nizänisches Glaubensbekenntnis
Wir glauben /Ich glaube/
An den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen,
des alles geschaffen hat, Himmel und Erde,
die sichtbare und die unsichtbare Welt.
Und an den einen Herrn Jesus Christus,
Gottes eingeborenen Sohn
aus dem Vater geboren vor aller Zeit:
Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott.
gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater;
durch ihn ist alles geschaffen.
Für uns Menschen und zu unserm Heil
ist er vom Himmel gekommen,
hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist
von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden.
Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus,
hat gelitten und ist begraben worden,
ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift
und aufgefahren in den Himmel.
Er sitzt zur Rechten des Vaters
und wird wiederkommen in Herrlichkeit,
zu richten die Lebenden und die Toten;
seiner Herrschaft wird kein Ende sein.
Wir glauben /Ich glaube/an den Heiligen Geist,
der Herr ist und lebendig macht,
der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht,
der mit den Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird,
der gesprochen hat durch die Propheten,
und die eine, heilige, allgemeine und apostolische Kirche.
Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden.
Wir erwarten die Auferstehung der Toten
und das Leben der kommenden Welt.
Amen.
TEXTER PÅ TYSKA

247

05Missionshandbok.ORIG

03-09-24

13.55

Sida 248

Abendmahl
Lobgebet (Präfation)
P: Erhebet eure Herzen.
Alle: Wir erheben sie zum Herrn.
P: Lasset uns danken dem Herrn, Unserm Gott.
Alle: Das ist würdig und recht.

Dreimalheilig (Sanctus)
Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth.
Himmel und Erde künden deine Herrlichkeit.
Hosianna in der Höhe.
Gelobt sei der da kommt, im Namen des Herrn.
Hosianna in der Höhe.

Abendmahlsgebet
Wir danken dir, der du Herr des Himmels und Erde bist,
der du mit offener Hand alles was lebt mit Gnade sättigst.
Du gibst uns tägliches Brot, Gesundheit und Kraft.
Von dem Korn der Felder und den Trauben der Berge bereitest
du Brot und Wein.
Du deckst deinen Tisch für uns.
Sende deinen Geist über uns und deine Gaben,
sodass wir Teil bekommen an dem himmlischen Brot und an dem
Kelch des Segens die Christi Leib und Blut sind.
Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward,
nahm er das Brot, dankte und brach’s und gab’s seinen Jüngern
und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch
gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen
nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab
ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus, dieser
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Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen
wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, sooft ihr’s trinket,
zu meinem Gedächtnis.
Groß ist das Geheimnis des Glaubens.
G: Christus, deinen Tod verkünden wir,
deine Auferstehung bekennen wir
bis zu deiner Wiederkunft in Herrlichkeit.
Erhöre uns wenn wir gemeinsam beten:

Vaterunser
Vater unser im Himmel …

Brechen des Brotes
P: Durch das Brot, das wir brechen, haben wir Teil am Leibe
Christi.
Alle: So sind wir, wenn auch viele, ein einziger Leib,
denn alle haben wir Teil an ein und demselben Brot.

Friedensgruß (Pax)
Der Friede des Herrn sei mit euch allen.
Lasst uns einander ein Zeichen des Friedens und der Gemeinschaft geben.

Lamm Gottes (Agnus Dei)
Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt,
erbarme dich unser.
Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt,
erbarme dich unser.
Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt,
gib uns deinen Frieden.
TEXTER PÅ TYSKA
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Austeilung
Kommt, es ist alles bereit. Schmecket und sehet, wie freundlich
der Herr ist.
Spendeworte:

Christi Leib - für dich gegeben.
Christi Blut - für dich vergossen.
Zur ganzen Gruppe:

Das stärke und bewahre euch im Glauben zum ewigen Leben.
oder:

Gehet hin in Frieden und dienet dem Herrn mit Freude.

Kindersegnung
Der Pfarrer fragt die Eltern:

Vertraut Ihr, als Eltern, euch dem heiligen Gott an?
Ja.
Versprecht Ihr, Euer Leben so zu führen, dass N. von Liebe und
Güte umgeben sein wird?
Ja, mit Gottes Hilfe.
Wenn die Eltern keine Gemeindeglieder sind, können die folgenden Fragen ausgelassen werden.

Versprecht Ihr, mit Gottes Hilfe ein christliches Heim für N. bereitzustellen und sie/ihn/ im Glauben an das Evangelium aufzuziehen, zur Taufe in Christus und zur Gemeinschaft mit dem Volk
Gottes?
Ja, mit Gottes Hilfe.
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Wenn ältere Kinder in der Familie sind, kann der Pfarrer ein
passendes Versprechen für sie einfügen.

Der Herr möge Euch segnen und Gnade geben,
die Versprechen in Treue zu erfüllen.
Er möge Euch Freude und Geduld schenken, Liebe und Frieden.
An die Gemeinde:

Im Namen der gesamten Kirche Jesu Christi verpflichten wir uns,
für die Erziehung von N. im Evangelium von Gottes Liebe einzustehen, ein Beispiel christlichen Glaubens und Lebens zu geben
und den Beistand der Familie Gottes in Gebet und Freundschaft
zu leisten.
Dann legt der Pfarrer die Hand auf den Kopf des Kindes und sagt:

Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir
und sei dir gnädig.
Der Herr hebe sein Angesicht über dich
und gebe dir Frieden.
Im Namen des Vaters und des Sohnes + und des heiligen Geistes.
Amen.
oder
N, der Segen des allmächtigen und barmherzigen Gottes,
des Vaters und des Sohnes + und des Heiligen Geistes,
komme über dich und bleibe bei dir, jetzt und alle Zeit.
Amen
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Taufe
Taufgebet
Gott, du lässt das Wasser fließen, das der Welt Leben gibt. Dank
für die Gabe des Lebens und für die Gemeinschaft mit dir und
miteinander. Du allein von allem Bösen rettest, befreie uns von
den Mächten der Finsternis. Du gibst uns das Leben und die Hoffnung der Zukunft. Durch die Taufe und den Glauben gibst du
uns neues Leben in Christus und Gemeinschaft mit deiner Gemeinde.
Wir danken dir heute für N/dieses Kind/. Dank für die Gabe, die
du uns gegeben und für das Vertrauen, das du uns erwiesen hast.
Sende dein Wort und deinen Heiligen Geist über uns und über dieses Wasser. Lass NN zu einem neuen Leben in Christus geboren
werden durch die Taufe und den Glauben.
Durch unseren Herrn, Jesus Christus.
Amen
Pfarrer kann die Eltern des Kinds fragen:

Wollt ihr dass N/euer Kind/ in Jesus Christus getauft wird, und
wollt ihr mit der Gnade Gottes zusammen mit der Gemeinde
sie/ihn/ auf den Weg des Glaubens durch das Leben führen?

Taufhandlung
NN, ich taufe dich im Namen
des Vaters
und des Sohnes
und den Heiligen Geistes.
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Segen
Willkommensgruss
Das Tauflicht kann hier angezündet und überreicht werden

Nehmet diese Taufkerze entgegen.
Sie erinnert uns an das Wort Jesu:
Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, hat das Licht, das zum
Leben führt, und wird nicht mehr im Dunkeln tappen.

Fürbitte
Barmherziger Gott und Vater, die Kinder sind unsere Zukunft,
unsere Unruhe, unsere Freude. Deswegen beten wir für NN/dieses Kind/. Lass sie/ihn/ in Geborgenheit, Freiheit und Gemeinschaft mit anderen aufwachsen. Lass die Freude über das, was du
uns durch unsere Taufe gegeben hast das ganze Leben prägen, sodass wir alle in unserem Glauben wachsen und reifen und einmal
Teil bekommen an der himmlischen Freude bei dir.

Eheschließung
Einleitung
In Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Wir sind hier zusammengekommen in der Nähe Gottes und der
Gemeinde aus Anlass der Eheschließung zwischen euch beiden,
NN und NN, um eure Freude zu teilen, um eure Eheversprechen
zu hören und um für euch um Gottes Segen zu bitten.
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Die Fragen
Vor Gott und in Anwesenheit dieser Gemeinde /dieser Zeugen/
frage ich dich, NN:
Willst du NN zu deiner Frau nehmen und sie lieben in Zeiten der
Freude und der Not?
Antwort: Ja, mit Gottes Hilfe.
Vor Gott und in Anwesenheit dieser Gemeinde /dieser Zeugen/
frage ich dich, NN:
Willst du NN zu deinem Mann nehmen und ihn lieben in Zeiten
der Freude und der Not?
Antwort: Ja, mit Gottes Hilfe.

Gebet über die Eheringe /den Ehering/
O Gott, der du aller Dinge Schöpfer und Lebensgeber bist, segne
NN und NN und ihren Ehebund. Lass ihnen diese Ringe/diesen
Ring/ zum Zeichen ihres Versprechens werden, einander Liebe
und Treue zu erweisen. Durch Jesus Christus, unsern Herrn.
Amen

Eheversprechen und Wechsel der Ringe
Gebt nun vor Gott und vor dieser Gemeinde /in Anwesenheit
dieser Zeugen/ einander euer Eheversprechen.
NN, ich will dich lieben, Freude und Leid mit dir teilen und dir
treu sein, bis der Tod uns scheidet.
Die Ringe werden gewechselt
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Zuspruch
Ihr habt nun die Ehe miteinander geschlossen und es vor Gott
und dieser Gemeinde/diesen Zeugen/ bezeugt. Als Diener Jesu
Christi sage ich: Ihr seid nun Ehemann und Ehefrau. Der Herr sei
mit euch und führe euch in seiner Wahrheit jetzt und allezeit.

Fürbittengebet
Lasst uns beten:
Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Tag mit seiner Freude und Hoffnung. Wir bitten dich für den Ehebund, den NN und
NN vor dir heute angefangen haben. Lass deren Liebe zu einander durch die Liebe Christi vertieft werden. Lass sie unter deinem Segen in guten und schweren Tagen beieinander bleiben und
deine Nähe erfahren. Hilf ihnen zu einem offenen und warmen
Zuhause, wo [ ihre Kinder in Geborgenheit leben können und ]
ihre Freunde Gemeinschaft finden. Wenn Schwierigkeiten kommen, führe sie dann dir und einander näher. Hilf ihnen einander
zu vergeben und lass sie Tag für Tag Freude und Kraft aus deiner
Hand entgegennehmen. Durch unsern Herrn Jesus Christus.
Amen

Bestattung
Einleitung
In Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Wir sind hier versammelt, um von NN Abschied zu nehmen, um
sie/ihn in Gottes Händen zu überreichen. In unserer Sorge wollen wir uns zu unserem Herrn, Jesus Christus, erheben. Er bringt
die Auferstehung und das Leben in seinen Händen und hat die
Schlüssel zum Tod und zum Reiche des Todes.
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Lasst uns beten:
Gott, unser Vater. Du bist die Quelle des Lebens. Wir loben dich für
deine Güte und deine Gnade die uns jeden Tag folgt.
Jesus Christus, du bist gekommen um uns ewiges Leben zu geben.
Du hast die Macht des Todes gebrochen, als du vom Tode auferstanden bist. Lass das Licht der Auferstehung in unser Dunkel
kommen.
Heiliger Geist, komme in unsere Leben und leite uns durch diese
Stunde. Gebe uns deiner Kraft und tröste uns in unserer Sorge.
Amen

Am Sarg
In der Hoffnung der Auferstehung der Toten und im Glauben des
ewigen Lebens überreichen wir NN in die Hände des barmherzigen Gottes.
Der Pfarrer lässt dreimal Erde auf den Sarg fallen oder macht
das Zeichen des Kreuzes und sagt:

Von Erde bist du gekommen.
Zu Erde sollst du wieder werden.
Jesus Christus ist die Auferstehung und das Leben.
Gott, Schöpfer des Himmels und Erde. Jesus Christus, Erlöser der
Welt. Geist der Leben, wir beten: bewahre uns, leite uns und umgebe uns. In die Stunde des Toten und in unserem letztem Tag,
hilfst uns, barmherzige Gott.
Amen

Gebet
Himmlischer Vater, wir danken dir für die Gabe des ewigen Lebens, die du uns durch Jesus Christus geschenkt hast. Hilf uns im
Glauben daran festzuhalten, dass uns nichts von deiner Liebe
trennen kann. In dieser Stunde des Verlustes hilf uns dann, Trost
von dir zu empfangen und einander trösten zu können.
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[Wir danken dir für die Liebe, die du uns durch NN gegeben hast.
Wir wollen unsere Sorge und unserer Schuld in deinen Händen
überlassen.]
Wenn unsere Stunde gekommen ist, lass uns dann in Frieden sterben und dich von Angesicht zu Angesicht sehen, du unser Gott
der Erlösung.
Amen

Schlussgebet
Gib ihr /ihm/, o Herr, deinen Frieden und lass dein ewiges Licht
für sie /ihn/ leuchten.
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Psalmvalslista
för akter och vid särskilda tillfällen
Välsignelse av barn
21 Måne och sol, vatten och vind
45:3 Tag mig då Herre upp till ditt barn
193 Gud som haver barnen kär
210 Jag lyfter ögat mot himmelen
212 Långt bortom rymder vida
238 Jag lyfter mina händer
248 Tryggare kan ingen vara
297 Härlig är jorden
363 Käre vår Herre
366 Vår Gud som skapar liljan
424:1,3 Med vår glädje över livets under
534 Jordens alla riken
655 Vi tackar dig vår Skapare
772 Du omsluter mig på alla sidor
831 Du vänder ditt ansikte till mig

Dop av barn
21
35
42
68
193
210
238
248
260
297
363
419
424
425
426
534

Måne och sol, vatten och vind
Din spira, Jesus
Se Jesus är ett tröstrikt namn
Jag tror på Gud som med sitt ord
Gud som haver barnen kär
Jag lyfter ögat mot himmelen
Jag lyfter mina händer
Tryggare kan ingen vara
Jag kan icke räkna dem alla
Härlig är jorden
Käre vår Herre
Gud hos dig är livets källa
Med vår glädje över livets under
O Fader, sänd din Ande
Välsignande i dopets stund
Jordens alla riken
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Gud som vård om sparven tar
Vi tackar dig vår Skapare
Du omsluter mig på alla sidor
Du vänder ditt ansikte till mig

Dop av unga eller vuxna
42 Se Jesus är ett tröstrikt namn
43 Jesus är min vän den bäste
68 Jag tror på Gud som med sitt ord
69 Glad jag städse vill bekänna
230:3 Intet kan jag dig giva
252 Hela vägen går han med mig
274 Jesus gör mig så till sinnes
280 Jesus min Herre, dig vill jag älska
297 Härlig är jorden
344 Alla Guds löften
420 Jag följer dig Jesus
421 Jag vandrat fjärran från Guds rike
422 Jag vet en väg till salighet
423 Jag är döpt i Jesu namn
425 O Fader, sänd din Ande
424:4–6 Genom dig, ditt verk, din kärleks vilja
425 O Fader sänd din Ande neder
426 Välsignande i dopets stund
608 Jubla nu, mitt sälla hjärta
679 Jag vill följa dig, o Jesus
782 Intet kan mig skilja
831 Du vänder ditt ansikte till mig
837 Jag tror på en Gud som är helig och varm

Konfirmation
15
21
25
37
38
40
89
217

Halleluja sjung om Jesus
Måne och sol, vatten och vind
Högt i stjärnehimlen
Kristus är världens ljus
För att du inte tog det gudomliga
Kristus vandrar ibland oss än
Se jag vill bära
Gud, för dig är allting klart
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283 Med Jesus fram
344 Alla Guds löften
577 Att leva är att fråga
672:1–3 Du, o Gud, är livets källa
825 Här, nära, närmre än du anar
837 Jag tror på en Gud som är helig och varm

Välkomnande av nya medlemmar
60
61
62
410
418
837

En Fader oss förenar
Lågorna är många
Än finns det en värld
Gud har oss skapat det är vår grund
På Ordets grund vi bygga
Jag tror på en Gud som är helig och varm

Nattvard
15
16
28
38
45
49
71
73
74
75
76
136
143
147
153
230
292
321
412
430
431
432
433

Halleluja, sjung om Jesus
Kom låt oss nu förenas här
Så älskade Gud världen all
För att du inte tog det gudomliga
Jesus för världen
Det är sant att Jesus lever
Som spridda sädeskornen
Vi till ditt altarbord bär fram
Du som gick före oss
När vi delar bröd som han oss ger
Gud, vår lösta tunga dig sitt offer bär
Du går, Guds lamm, du rena
Guds rena lamm, oskyldig
Upp, min tunga, att lovsjunga
Livet vann, dess namn är Jesus
Klippa, du som brast för mig
Pris vare Gud, pris vare Fadern
Det dukas i himlarnas rike
Bryt livets bröd för mig
Du öppnar, o evige Fader
En skymt av himlens härlighet
Gode Fader, samla åter
Här är evangelium
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434 Här är rymlig plats
435 Kläd dig, själ, i högtidskläder
436 Kom till måltid
512 Se Guds lamm som lider för oss
605 Frälsare på korsets stam
724 Vi är ett folk på vandring
764 Se Guds lamm, som borttager världens synd
767 Herre, förbarma dig
768 O Guds lamm/Din död förkunnar vi/Så är vi fast många
779 Så älskade Gud världen
780 Jag är livets bröd
802 I offerlammets tecken
805 Ät mitt bröd
814 Du Guds Lamm, du fattige
855–859 Gloria. Halleluja
862, 863 Kyrie. Herre, förbarma dig
866 O Guds Lamm

Vigsel
21 Måne och sol, vatten och vind
31 Låt oss glada och i tro
82 Gud, se i nåd till dessa två
83 Som klaraste vattuflöden
84 Vi lyfter våra hjärtan
85 Som mannen och kvinnan
199:1,2 Den blomstertid nu kommer
200:1,2,3 I denna ljuva blomstertid
294 Välsigna, Herre, alla dem
297 Härlig är jorden
452 Gud har omsorg om vårt släkte
453 Gud skapade av jord
672:1,2 Du, Gud, är livets källa
703 Jorden är Herrens

Begravning
26 Tränger i dolda djupen ned
77:3,4,5 Dagar komma, dagar flykta
147 Upp min tunga
150:1,3,5 Du segern oss förkunnar
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152 Kristus lever, underbara ord
153 Livet vann, dess namn är Jesus
169 I himmelen, i himmelen
170 Den stora vita skaran där
172 De ska gå till den heliga staden
173 Din frid ska aldrig vika
174 Herre, när din dag är inne
175:5–9 En fågel sig gläder
183 Som sådden förnimmer Guds välbehag
189:1–2, 6–7 Bliv kvar hos mig
198 Likt vårdagssol i morgonglöd
200 I denna ljuva sommartid
202 De blomster som i marken bor
203:4–6 Jag vet var glädjen har sitt hem
204 Kornet har sin vila
205 Vila i din väntan
206 Herre, jag vill bida
217 Gud, för dig är allting klart
253 O giv oss, Herre, av den tro
258 O liv, som blev tänt
270 När ingen ljusning alls jag finner
271 Närmare, Gud, till dig
285 Det finns djup i Herrens godhet
293:3–4 Du som är vägen, sanningen och livet
297 Härlig är jorden
302 Min framtidsdag är ljus och lång
303 Det finns en väg till himmelen
304 Lär mig, du skog
306 Saliga de som ifrån världens öden
308 När jag lever har jag dig
310 O Gud, du mig ej överger
313 Min Frälsare lever
319 Så skön går morgonstjärnan fram
320 Tänk, när en gång det töcken har försvunnit
321 Det dukas i himlarnas rike
324:3–5 Vad ingen kan beskriva
325 I hoppet sig min frälsta själ
387 Någon du känner är din bäste vän
562 Låt mig växa stilla
567 Vila i mig
681 Liv av liv
722 Med alla Herrens fromma
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Nu är livet gömt hos Gud
Du omsluter mig på alla sidor
Intet kan mig skilja från Guds kärlek
Allt blev med ens så stilla

Installation av pastor och diakon
61
89
90
92
288
292
344
395
696

Lågorna är många
Se, jag vill bära ditt budskap
Blott i det öppna
Kärlek av höjden
Gud, från ditt hus
Pris vare Gud, pris vare Fadern
Alla Guds löften
Giv oss, o Gud, din Ande god
Du har ett liv

Ny församling bildas
31
57
60
61
73
292
395
405
409
410
418

Låt oss glada och i tron
Sin enda grund har kyrkan
En Fader oss förenar
Lågorna är många
Vi till ditt altarbord bär fram
Pris vare Gud, pris vare Fadern
Giv oss, Gud, din ande god
I Kristus finne ej öst och väst
Du själv i din församling bor
Gud har oss skapat det är vår grund
På Ordets grund vi bygga

Invigning av kyrka
1
2
4
5
6
12
15

Gud, vår Gud, vi lova dig
Herren, vår Gud, är en Konung
Hela världen fröjdes Herran
Nu tacka Gud, allt folk
Lova Gud i himmelshöjd
Brist ut min själ
Halleluja, sjung om Jesus
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22
31
55
57
73
79
206
326
331
407
800

Dig skall min själ
Låg oss glada och i tro
Vi lovar dig, o store Gud
Sin enda grund har kyrkan
Vi till ditt altarbord bär fram
Gud är mitt ibland oss
Herre, jag vill bida
Store Gud, ditt namn ske pris
Allt Herren lyder dina bud
Stå upp, befriade folk
Vi tackar dig att tron har funnit uttryck
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