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8 Till församlingarnas tjänst

Till församlingarnas tjänst 

De troende fortsatte att samlas och hade  
allting gemensamt. De sålde allt vad de  
ägde och hade och delade ut åt alla,  
efter vars och ens behov. De höll samman  
och möttes varje dag troget i templet, och  
i hemmen bröt de brödet och höll måltid  
med varandra i jublande, uppriktig glädje. 

Apg 2:44–46

Genom århundraden har troende samlats för att fira gudstjänst. 
Uttrycken skiftar och formerna förändras, men de grundläggande 
byggstenarna finns kvar från den första församlingen: samlingen, 
ordet, delandet och sändningen ut i världen och vardagen. 

Equmeniakyrkan lever med visionen om en kyrka för hela 
livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. 
Den visionen får även leva i församlingens gudstjänst. De fyra 
gudstjänstflödena Samling – Ordet – Delande – Sändning, som 
presenteras i handboken, ska vara till hjälp genom att ge en  
stabilitet och identitet för Equmeniakyrkans gudstjänstliv. Flödet 
är en ordning att bygga på. Församlingens förutsättningar och 
kreativitet ger liv åt flödet; det är och ska vara lokalt, i frihet och 
i mångfald.
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9Till församlingarnas tjänst

Handboken består av fyra delar:

• Ett inledande avsnitt med texter som beskriver gudstjänst
• Skildring av de fyra gudstjänstflödena
• Fördjupande texter om att fira gudstjänst
• Ordningar för gudstjänster 

På Equmeniakyrkans gudstjänstwebb finns dessa delar och mer 
därtill. 

Musikens roll är bärande i gudstjänstens rytm, och dess olika 
uttryck är en tillgång för ett integrerat och rikt gudstjänstflöde. 
Texter och böner kan sjungas av gudstjänstledare, solist eller 
församling. Kreativa uttryck och symbolhandlingar kan, liksom 
musiken, bidra till en fördjupad förståelse av gudstjänstens  
budskap. Ibland är de självklara, till exempel vid nattvard, dop 
och begravning. 

Kyrkohandbok för Equmeniakyrkan ska ses som en resurs 
som binder samman tidigare och samtida kristna traditioner och 
inspirerar till förnyelse, variation och växt. En kyrkohandbok 
är ett avtryck av en rörelse på väg. Må den bidra till glädje och 
förnyelse, till alla församlingars och kyrkans tjänst.

För kyrkoledning och kyrkostyrelse, Alvik 2019:  
Susanne Rodmar, ordförande kyrkostyrelsen
Lasse Svensson, kyrkoledare Equmeniakyrkan 
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11

Inför Guds ansikte
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12

Gud, min Gud, dig söker jag,
min själ törstar efter dig,
min kropp längtar efter dig,
som ett kargt och uttorkat land.

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.

Min hunger stillas som av feta rätter,
jag lovsjunger dig med jublande tunga.

Jag minns dig när jag gått till vila,
jag tänker på dig i nattens timmar,
ty du kom till min hjälp,
i dina vingars skugga jublar jag.

Jag håller mig tätt intill dig,
din hand ger mig stöd.

Ps 63:2–9
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13Inför Guds ansikte

P salmisten längtar efter Gud som den törstiga i öknen 
längtar efter vatten, eller som när den hungriga får mat 
på bordet. I templet möter psalmisten Gud; då vänds 
livet till åkallan och lovsång. Det djupa minnet av mötet 

med Gud kommer tillbaka i nattens timmar; även då jublar  
psalmisten över Guds skydd och hjälp.

Så stark är människans längtan efter levande Gud, och så 
rik är den kristna gudstjänsten. Det kan formuleras som att vi 
vill fira 

en gudstjänst för hela livet där mötet med  
Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.

I gudstjänsten sker ett möte mellan Gud och människa, mellan 
himmel och jord, mellan nutid och framtid. Människor som inte 
annars skulle ha träffats kommer tillsammans. Vi får ett tilltal 
och ger vårt gensvar. Minnet av gudstjänsten kan vi bära med 
oss hela veckan och se hur Gud är med oss också där.

Genom att fira gudstjänst gestaltar den kristna församlingen 
hoppet om Guds rike. Där berättar vi om hur Gud handlar  
genom historien, i skapelsen och i frälsningen. I texter, sånger 
och människors möten blir vi en del av ett större skeende som 
samtidigt pågår över hela världen. När vi firar gudstjänst ber vi 
att Guds rike ska komma och att Guds vilja ska ske.

Människan är skapad för gemenskap med Gud. Det är  
naturligt att fira gudstjänst tillsammans med andra. I gudstjänst 
möts alla människans uttryck och erfarenheter: smärta och 
glädje, brustenhet och mening, fördolt och uppenbart, dåtid och 
framtid. Inför Guds ansikte blir människan hel. 

När vi delar bröd och vin, när vi firar ett barns födelse eller 
sörjer en god vän, då är Gud med oss och delar vår smärta och  
vår glädje. Vi ber för varandra, för vårt samhälle och för vår värld.  
Vi sätter namn på enskildas behov, sociala tillkortakommanden 
och strukturell synd. Guds framtid kommer oss till mötes redan 
nu, i bönen, arbetet och firandet av gudstjänst. 
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14

Efter tre dagar fann de honom i templet,  
där han satt mitt bland lärarna och lyssnade  
och ställde frågor.

Luk 2:46

Han kom till Nasaret, där han hade växt upp,  
och på sabbaten gick han till synagogan,  
som han brukade. 

Luk 4:16
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15

När evangelisten Lukas beskriver Jesus tidiga år ser vi 
hur vanan och förtrogenheten med gudstjänsten spelar  
en viktig roll. Som tolvåring stannade Jesus kvar i 
templet efter påskhögtiden, och det tog tre dagar innan 

föräldrarna hittade honom där. Under sin uppväxt brukade Jesus  
gå till synagogan i Nasaret på sabbaten. Att fira gudstjänst i 
kyrkan är viktigt för vår identitet som enskilda kristna och som 
församling: 

I gudstjänsten delar vi tro,  
handlingsmönster och värderingar.

Gudstjänsten präglar oss som kristna. I gudstjänsten involveras 
hela vår personlighet. Vi lär oss tänka på ett nytt sätt, agera på 
ett nytt sätt och får nya värderingar. Genom att göra saker till
sammans i gudstjänsten formas vi djupare än om vi bara lyssnar. 
Att tro på Gud är inte bara en tankeövning utan även en övning 
i tillit. Vi lär av varandra och av våra praktiska erfarenheter. 
Erfarenheter skapar värderingar för hela livet. 

Gudstjänstfirandet formar en kristen identitet. Gemensamma 
övningar formar karaktär, ger vanor och grundlägger handlings
mönster. Liksom barnen prövar sig fram genom lekens mönster, 
skapar och utrustar gudstjänsten de kristna till vittnesbörd, 
tjänst och delande av gemenskap i världen.

Inför Guds ansikte
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16

Vad innebär nu detta?  
Jo, att när ni samlas har var och en något att  
bidra med: sång, undervisning, uppenbarelse,  
tungotal eller uttolkning. Men allt skall syfta  
till att bygga upp … Gud är inte oordningens  
Gud utan fridens.

1 Kor 14:26, 33
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17

När Paulus talar om den kristna gudstjänsten ryms både 
frihet och ordning. Samtidigt som var och en har något 
att bidra med ställer Paulus upp ordningar för gemen
skapens bästa, föreskrifter  

som kan vara ganska detaljerade. Nådegåvorna och gudstjänst
ordningarna är alla rotade i kärleken. Det styrker den gemen
samma uppbyggelsen i tro, hopp och kärlek. 

Att hålla samman frihet och ordning är viktigt för alla  
kristna gudstjänster, oavsett om de kallas gudstjänst, andakt, 
mässa eller lovsångsgudstjänst. Därför vill vi tala om fyra  
gudstjänstflöden: 

Samling – Ordet – Delande – Sändning.

Då gudstjänstens olika moment knyts till ett särskilt flöde skapas 
möjlighet att kombinera stora lokala variationer med en tydlig 
ordning. Ordet ”flöde” markerar både rörelsen och grundrytmen  
i gudstjänsten. Gudstjänstmomenten under respektive gudstjänst
flöde finner sin plats och mening, blir tydliga, när vi ser de olika 
flödena och vad de syftar till.

De fyra gudstjänstflödena följer en rytm som känns igen i 
många sammanhang. Det skapar delaktighet både för dem som 
är vana att gå i kyrkan och för dem som inte är det. Vid Samlingen 
hälsar vi på varandra och förbereder oss på att fira gudstjänst. 
De centrala delarna i gudstjänsten är Ordet och Delande. Genom  
Ordet möter vi Guds tilltal. I Delande fördjupas gemenskapen 
med Gud och andra. Till sist avslutas gudstjänsten med Sändning: 
vi bryter upp och återvänder till vardagen. 

Gudstjänstflöden finns i nästan alla kyrkor. Många kyrkor 
använder orden Samling – Ordet – Bordet – Sändning. När vi nu 
använder ordet Delande i stället för Bordet inkluderas mycket 
mer än tidigare. 

Här ryms former som redan i dag är en del av gudstjänsten, 
samtidigt som nya kan inkluderas och finna en plats i den breda 
kristna traditionen.

Inför Guds ansikte
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18

Därför ber jag er vid Guds barmhärtighet,  
att frambära er själva som ett levande och 
heligt offer som behagar Gud. Det skall vara 
er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter 
denna världen, utan låt er förvandlas genom 
förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra 
vad som är Guds vilja: det som är gott,  
behagar honom och är fullkomligt.

Rom 12:1–2
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P aulus utgår från att de kristnas förvandling börjar med 
den andliga gudstjänsten. De kristna förvandlas genom 
tankens förnyelse till att kunna avgöra vad som är Guds 
vilja. Gud ger dessutom kraften att handla därefter.  

De kristnas svar på Guds barmhärtighet är att göra det goda, 
det som behagar Gud, det fullkomliga. Så blir livet en andlig 
gudstjänst i växelverkan  
mellan Guds tilltal och människans gensvar. 

Varje moment i gudstjänsten inordnas i ett gudstjänstflöde. 
Det ger riktning och syfte, intention, åt dess innehåll. Detta har 
en pedagogisk funktion som gör det lättare för den som för
bereder, och för församlingen som firar gudstjänsten, att vara 
delaktiga. Avsikten är också att fördjupa mening och syfte med 
gudstjänsten som helhet och i dess olika delar. Därför är guds
tjänstflödenas intention: 

gudstillvändhet – gudstillit – gudslikhet – gudstjänst.

Samlingens intention är gudstillvändhet. Detta flöde kännetecknas 
av kallelse, förberedelse och hälsning. Vi förbereder oss för att 
fira gudstjänst. Vi vänder oss till Gud, lämnar det som ligger 
bakom oss och vänder oss mot det som kommer oss till mötes. 
Gud kallar oss till gudstjänsten, och vi kommer för att få del av 
Guds nåd i dess många former.

Ordets intention är gudstillit. Detta flöde kännetecknas av tro, 
tolkning, tystnad, tilltal och lyhördhet. Gud talar till oss genom 
sitt ord. Det kan förmedlas på olika sätt: vi får ta emot det i tro 
och förvandlas genom förnyelsen av våra tankar. På så vis är 
intentionen med flödet gudstillit: att den tillit Gud visar oss får 
sitt gensvar i vår tillit och tro på Gud.

Delandets intention är gudslikhet. Detta kännetecknas av 
kärlek, omsorg, rörelse, gästfrihet och förtätad samhörighet. 
Delande skapar tillfälle till rörelse i kyrkorummet. Syftet med 
flödet är alltså gudslikhet, att vi än mer ska formas till den  

Inför Guds ansikte
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avbildslikhet vi är skapade till. I den kärlekens gemenskap som 
Gud skapar ges utrymme till bön, lovsång, tacksägelse och förbön 
i en mångfald av gestaltande uttryck.

Sändningens intention är gudstjänst. I detta flöde är hopp, 
utmaning och evighet kännetecken. Mot slutet av gudstjänsten 
tittar vi framåt och utåt med hoppet om Guds närvaro i vardagen. 
Församlingen är en del av Guds mission i världen och utmanas 
att vara delaktig i denna genom vittnesbörd, tjänst och en vidgad  
gemenskap. Detta sker mot fonden av det eviga hopp som Gud 
lovat. Syftet med flödet är guds-tjänst, att vi får tjäna Gud och 
våra medmänniskor samt resa ett hoppets tecken där vi med 
Guds välsignelse är på väg till en gudsmärkt framtid.
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Gudstjänstens flöden 
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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.”

Upp 7:9–12
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23Gudstjänstens flöden

V isionen som Johannes får av den himmelska gudstjänsten 
inför Guds och Lammets tron har varit en ikon för  
lovsång och tillbedjan i alla tider. Kyrkans gudstjänst 
inkluderar människor av alla folk. Det är den kämpande 

kyrkan som kommer ur det stora lidandet. Det är den segrande 
kyrkan som möter sin Gud. Det är den missionerande kyrkan 
som vittnar om hur Gud verkar i skapelsen och i frälsningen och 
som nu firar gudstjänst. 

Gudstjänstens moment utformas utifrån lokala förutsättningar 
och tider. De konstituerande behöver finnas med, men valfria 
moment kan läggas till eller dras ifrån. Själva flödet med sina fyra 
olika delar ger en grundrytm, för att skapa igenkänning och 
tydlighet, medan 

gudstjänstflödenas moment har en mångfald av former.

De fyra gudstjänstflödena ger en balans mellan frihet och ordning. 
Med en yttre ram får de olika momenten möjlighet till en variation 
av kreativa uttryck.

Gudstjänstflödena kan användas i olika samlingar. I det  
följande är de formulerade för söndagens gudstjänst, men de 
passar också vid en andakt med scouterna eller för en begravnings
gudstjänst. Moment och innehåll växlar, men flödena finns kvar 
och ger riktning. 

Nedan följer olika möjliga moment för de olika gudstjänst
flödena. Det är alltså momentens plats i respektive flöde som ger 
deras särskilda utformning och innehåll. Ordningen är tänkt 
som en grundstruktur för att forma en gudstjänst. Fler exempel 
på gudstjänstordningar finns att hämta via Equmeniakyrkans 
gudstjänstwebb på hemsidan. 
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SAMLING
 
Kännetecken för detta flöde är  
kallelse, förberedelse och hälsning.
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Samlingens moment

 Inledning Musik, klockringning, ljuständning, ingångs
psalm, dans eller procession kan vara olika 
sätt att inleda gudstjänsten. Om kyrkorummet 
är öppet i god tid kan människor sätta sig och 
på egen hand förbereda sig för gudstjänsten.

 Hälsning Den som kommer till kyrkan vill känna sig 
välkommen. Kyrkvärdar kan hälsa på dem 
som kommer, och gudstjänstledaren ger en 
välkomsthälsning. Om det finns en agenda med 
gudstjänstordningen, tryckt eller på storbilds
skärm, är det lätt för alla att följa med.

 Bön Vi kommer till Gud i bön och möts av Guds 
löfte om förlåtelse och närhet.

 Lovsång I lovsången riktar vi oss till Gud med glädje 
och tacksamhet. Hela den gudstjänstfirande 
församlingen förenas i en gemensam bön.  
Församlingen kanske står upp tillsammans 
och några leder oss andra i sången.

 Se varandra Mot slutet av Samlingen uppmärksammar vi 
om det har hänt något särskilt i kyrkans liv. 
Det kan vara ett barn som barnvälsignas eller 
döps, eller en tacksägelse efter en person som 
har avlidit. Om barnen har en egen samling 
under resten av gudstjänsten kan det vara 
lämpligt att till exempel tända ”barnens ljus” 
här.

Gudstjänstens flöden
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ORDET
 
Kännetecken för detta flöde är  
tro, tolkning, tystnad, tilltal och lyhördhet.
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Ordets moment

 Bibelläsning Bibeltexter för läsning i gudstjänsten kan 
väljas på olika sätt. I evangelieboken finns 
kyrkoårets texter för varje söndag under året. 
Om någon viss text är svår att förstå kan den 
förklaras med några enkla ord.

 Predikan Genom predikan förmedlar vi Guds ord  
och tolkar vad det kan betyda för oss i dag.  
Det går att lägga in andra moment som sång,  
bilder eller drama. Tron föds i mötet med  
Ordet och väcker liv.

 Mottagande Efter predikan får var och en möjlighet att  
ta emot Ordet i tro genom en stund av tystnad, 
som en formulerad bön eller som en sång.  
Olika gensvar är möjliga, till exempel förbön 
eller gemensam trosbekännelse.

Gudstjänstens flöden
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DELANDE
 
Kännetecken för detta flöde är  
kärlek, omsorg, rörelse, gästfrihet  
och förtätad samhörighet.
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Delandets moment

 Anvisning Inför Delandet är det viktigt med tydliga an
visningar, särskilt om församlingen prövar nya 
former för rörelsen i rummet. Även om en del 
anvisningar kan stå i en gudstjänstagenda eller 
på storbildsskärm ökar muntliga anvisningar 
delaktigheten.

 Nattvard Jesus Kristus inbjuder oss att dela bröd och 
vin. Instiftelseord, nattvardsbön och bön om 
Andens närvaro över oss och bröd och vin är 
konstituerande moment, men även Herrens 
bön och fridshälsning är brukligt att ha med. 
Anvisningar och ordning för nattvard finns 
längre fram i denna bok.

 Insamling Genom offrandet delar vi ansvaret för varandra, 
kyrkan och skapelsen. I dag finns många sätt 
att göra detta på. När vi ber för det som har 
samlats in i själva gudstjänsten ber vi också för 
det som skänkts på annat sätt.

 Rörelse I detta moment får alla möjlighet att röra sig i  
gudstjänstrummet. Ett antal moment förbereds 
efter församlingens förutsättningar. Det kan 
vara att tända ljus, skriva en bönelapp eller få  
ta emot personlig förbön. Delandet kan avslutas 
med en särskild bön eller hälsning av guds
tjänstledaren.

Gudstjänstens flöden
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SÄNDNING
 
Kännetecken för detta flöde är  
hopp, utmaning och evighet.
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Sändningens moment

 Pålysningar Det som sker under veckan är en viktig del av 
församlingens liv och kallelse. Pålysningarna 
kan skrivas ut tillsammans med gudstjänstord
ningen eller visas på storbildsskärm, om sådan 
finns. Det som anges kan också göras till en 
del av den avslutande förbönen under rörelsen 
i Delande, läs mer om det senare i boken.

 Förbön Gemensamt ber vi för världen, församlingen 
och oss själva. Bönen är en del av församlingens 
uppdrag. Den kan vara fritt formulerad efter 
situationen eller vald som en bön för växel
läsning ur psalmboken.

 Sändningsord Sändningsordet delas utifrån de lokala förut
sättningarna. Ett bibelord är lämpligt att läsa. 

 Välsignelse Den aronitiska välsignelsen är fortsatt den 
starkaste traditionen inom Equmeniakyrkan, 
men andra alternativ kan väljas.

 Avslutning Det avslutande momentet kan motsvara det 
inledande genom utrymme för stillhet och 
meditation, lovsång och glädje. En utgångs
kollekt kan tas upp till ett behov församlingen 
har, och nattvardens gåvor kan bäras ut i  
procession.

Gudstjänstens flöden
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Gudstjänst och teologi
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34 Gudstjänst och teologi

Att fira gudstjänst

Att fira gudstjänst är ett av de tydligaste uttrycken för kyrkan. 
Genom gudstjänsten förkunnas Guds ord, sakramenten – de 
heliga handlingarna – förvaltas, och de troende möts i gemenskap 
med Gud och med varandra. Gudstjänstens innehåll och form 
har sin grund i kyrkans teologi. Kyrkans identitet gestaltas genom 
sättet att fira gudstjänst, men gudstjänsten formar också teologin. 
I denna växelverkan mellan teologi och gudstjänstpraktik visar 
den lokala församlingen både sin samhörighet med, och sin 
egenart gentemot, den världsvida kyrkan.

En kyrkas teologi blir synlig genom dess gudstjänst. Guds
tjänstens flöde, moment och innehåll hålls samman med dess 
form, yttre rum och riktning. Det handlar om hur olika personer 
och uttrycksformer samverkar under gudstjänsten. Den lokala 
församlingens förutsättningar sätter prägel på gudstjänsten. 
Även med bristande resurser för att förkunna Ordet eller fram
föra musiken sker en gudstjänst inför Guds ansikte.

Det ligger i linje med god gästfrihet att sträva efter en  
välkomnande och öppen gudstjänst.

Rytm och riktning

I gudstjänsten sker ett möte mellan Gud och människa. Utifrån 
Guds löften och de troendes gensvar upprepas en ordning med 
Guds tilltal och människans svar i tro. Exempel på Guds tilltal 
kan vara förkunnelsen av Ordet eller instiftelseorden i nattvarden. 
Församlingen svarar med bön, växelläsning eller lovsång. Så 
formas en rytm i gudstjänsten som för den framåt.

Den liturgiska rytmen förstärks genom rummets utformning: 
Var står den som predikar, leder eller medverkar i gudstjänsten?  
Hur rör sig församlingen under de olika momenten? Har för
samlingen möjlighet att stå under psalmsång eller evangelie
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läsning? Vilka symboler finns i gudstjänstrummet? Predikstolen, 
nattvardsbordet samt sången och musiken är ofta vända mot 
församlingen. Knäfall, kors, konstverk, ljusbärare och platser  
för enskild andakt skapar riktning för deltagarnas rörelse i  
rummet.

De kyrkliga inventariernas betydelse ska inte underskattas. 
I den talande tystnaden kommunicerar församlingen sin respekt 
för Ordet genom den uppslagna Bibeln; dopet märks genom en 
dopkälla eller det tända dopljuset; bönen lever med de tända 
ljusen i ljusbäraren. Lokala traditioner skapar förutsättningar 
för olika formspråk.

Tider och faser

Gudstjänsten finns som en del av en större rytm: över dygnet, 
över veckan, över året och över livet. Vanan att gå i kyrkan är 
en viktig del i det kristna livet. De troende möts till uppbyggelse, 
bön och lovsång. Kyrkoåret bildar en rytm av fasta och fest, 
genom julkretsen, påskkretsen och trefaldighetstiden. De olika 
söndagarna bryter av mot andra dagar och skapar identitet. 
Gudstjänsten är ett stöd för ett dagligt andaktsliv.

I livets skiften firas gudstjänster av särskild anledning. I för
samlingens gemenskap hålls gudstjänst vid dop, barnvälsignelse, 
konfirmation, vigsel och begravning. Kyrkan är närvarande under 
hela livet och utrustar för tjänst, vittnesbörd och gemenskap i 
världen. 

Aktörer och innehåll

Församling och medverkande genomför gudstjänsten tillsammans. 
Inför gudstjänsten görs både enskild och gemensam förberedelse. 
Gudstjänsten är hela församlingens angelägenhet, men det prak
tiska arbetet överlåts i regel åt en mindre grupp. Det är önskvärt 
att så många som möjligt kan ta del av förberedelserna. 
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Diakonens uppgift är att förmedla Guds ord, tjäna vid bordet, 
ge omsorg, erbjuda gemenskap, stödja människor i utsatta livs
situationer och stå på de förtrycktas sida. Pastorns uppgift är  
att samla och bygga upp Kristi kropp, förkunna Guds ord, för
valta sakramenten och utöva själavård. Församlingarna kan när  
ordinerad medarbetare inte finns att tillgå ordna detta efter  
riktlinjer som församlingen fastställer. Här finns det dock be
gränsningar som av ekumeniska och juridiska skäl bör iakttas.  
Se vidare under respektive gudstjänst.

I gudstjänsten gestaltas hela församlingens tro. Därför är det 
viktigt att gudstjänstens tema, form och innehåll speglar mångfald 
och variation. Genom sång, musik, kreativa uttryck och predikan 
involveras församlingen i trons många uttryck och former. 

Internt och offentligt

Det är viktigt att det som sägs från predikstolen inte blir internt. 
Vid pålysningar och meddelanden om medverkande eller mot
svarande bör man nämna det fullständiga namnet. Predikan och 
vittnesbörd bör hållas i en personlig men inte privat ton, i med
vetenhet om att alla inte har samma erfarenheter. Sånger och 
psalmer bör annonseras och texter finnas tillgängliga så att alla, 
även den med exempelvis nedsatt syn eller hörsel, har möjlighet 
att ta del av dem. 

Det krävs ganska lite för att göra gudstjänsten offentlig till 
sin karaktär. Bara att den utlyses genom annonsering i lokala 
medier och inte bara som föreningsmöte visar på detta. 

Rum och tillgänglighet

Gudstjänstrummet bör vara tillgängligt för alla. Det finns möj
lighet att ansöka om statliga medel för att anpassa våra kyrkor. 
Ordningar bör vara genomreflekterade. Kan alla få del av natt
varden? Når alla till att tända ljus i ljusbäraren? Går det att höra 

Gudstjänst och teologi
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det som sägs och förstå vad som avses? Finns det pauser i guds
tjänsten så att även den som rör sig långsamt hinner vara delaktig? 
Listan kan göras lång och bör också vara det, utifrån de ständigt 
växlande förutsättningar vi möter i våra lokala sammanhang.

Medverkan och samhörighet

I våra församlingar har vi en tradition med olika medverkande. 
Det öppnar för en större identifikation och mångfald. När hela den 
gudstjänstfirande gemenskapen får komma till uttryck breddas 
formerna genom att barn och äldre, kvinnor och män, ordinerade 
och lekfolk medverkar tillsammans och firar gudstjänst.

En mångfald av uttryck

Gudstjänsten öppnar för en lång rad av uttrycksformer. Det talade 
ordet, sången och gensvaret, brödet och vinet, ljusen som brinner 
i ljusbäraren: allt skapar förutsättningar för att inkludera olika 
erfarenheter och språk. Om vi använder ett genomtänkt och rikt 
bildspråk när vi talar om Gud kan fler identifiera sig med det 
som sägs. 

Människor med olika bakgrund inkluderas genom kommu
nikation med en mångfald av uttryck. Alla kan inte sjunga, alla 
kan inte se vad som händer längst fram i gudstjänstrummet, 
alla får inte sammanhanget klart för sig i predikan, men genom 
att variera uttrycken i gudstjänsten inkluderas en bredare skara 
människor, och vi kan tillsammans upptäcka nya sidor av kristen 
tro och kristet liv.

Gemenskap och delaktighet

Församlingens uppgift är att finnas till både för människor i 
skiftande livssituationer och för samhället. Genom sina guds
tjänster är församlingen också en viktig aktör i civilsamhället. 

Gudstjänst och teologi
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Gudstjänsten hjälper oss som individer och gemenskap att se 
våra egna liv i ett större sammanhang och att förstå världen som 
Guds värld. 

Vissa gudstjänster länkar på ett särskilt sätt samman individ  
och samhälle, lokalt och globalt, individ och historia. Vid skol
avslutningar, andakter på institutioner, i samband med årets hög
tider som valborg och midsommar, samt olika typer av händelser 
eller aktuella frågor i samhälle och värld kan kyrkan fungera 
som bärare av gemensamma värden – solidaritet, demokrati och 
ansvar för miljön.

Gudstjänst och teologi
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Inkluderande språkbruk 

Inkluderande språk

Gudstjänsten ska till språk och uttryck inkludera män och  
kvinnor, barn och gamla, minoritetsgrupper, människor med 
olika kulturell bakgrund och olika förmågor. Det innebär att 
den som arbetar med gudstjänsten behöver vara medveten om 
hur det talade ordet används, vilka bilder som lyfts fram, vilka 
pronomen som används för det heliga, men också hur själva 
gudstjänsten gestaltas. 

Gud bortom genus

Inkluderande språk när det gäller kön innebär att vi strävar  
efter att inte endast använda manliga pronomen för Gud. När 
det är möjligt säger vi ”Gud” i stället för ”han”. Vi utgår från  
att Gud är bortom genus. Behovet av ett inkluderande språk 
utgår från en medvetenhet om olika typer av diskriminering  
och ojämlikhet i vårt samhälle. Vi tror att gudstjänsten behöver 
vara välkomnande och att Jesus identifikation med de minsta,  
de mest marginaliserade och utstötta utmanar oss att göra  
detsamma.

Strategier för inkluderande språkbruk

Det finns olika strategier för att uppnå ett inkluderande språk. 
En väg är att sträva efter ett språk som befriar, som varken osyn
liggör eller förminskar människor. En annan väg är att ersätta 
könsbestämda ord för människa och Gud med könsneutrala ord. 
En tredje väg är att komplettera traditionellt maskulina ord med 
feminina benämningar för Gud och människa. 

Gudstjänst och teologi
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Inkludering och tradition

När vi använder ett inkluderande språk krävs varsamhet med 
inarbetade och välkända texter i Bibeln och traditionen. När vi 
väljer strategin att komplettera traditionellt hierarkiska bilder 
med andra bilder kan hela Bibelns bredd tas till vara.

Gudstjänst och teologi
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Musik och kreativa uttryck

Introduktion

Musik är bärande i den kristna gudstjänsten. Ord av lovsång, 
sorg, tröst, förtvivlan och glädje får liv när de förmedlas med 
musik. Gudsmöten sker, gemenskap mellan människor skapas, 
pressade själar kommer till ro. Kreativa uttryck handlar inte 
bara om gudstjänsten utan om hela vår förståelse av vad det inne
bär att vara församling och människa, skapad till Guds avbild. 
Utifrån detta synsätt blir det viktigt för kyrkan att reflektera 
över synen på musik och andra kreativa uttryck. 

Musik och kreativa uttryck bär teologin, men är också med 
och formar den. Sånger minns vi och nynnar på i vardagen. 
Konsten kan nå längre än talade ord förmår. Därför är det  
viktigt att ställa sig frågor som: Vilket budskap eller vilken teo
logi förmedlas i de kreativa uttryck vi använder? Är det samma 
teologi som i de talade delarna i gudstjänsten? Vilken gudsbild 
sjungs in i oss? Hur kan musik och kreativa uttryck förstärka 
gudstjänstens syfte?

Funktion

De kreativa uttrycken kan ha olika funktioner i en gudstjänst. 
Ofta är det de som skapar ramar och struktur. De kan leda från 
ett flöde till ett annat, till exempel ett instrumentalt stycke mellan 
Ordet och Delandet. Kreativa uttryck kan vara den huvudsakliga  
bäraren av budskapet i gudstjänsten. De kan vara bärare av ett 
moment i gudstjänsten, exempelvis kan en bön eller ett bibelord 
sjungas i stället för att talas. En sjungen välsignelse har alltså 
samma dignitet som den talade och ersätter den. Det betyder 
också att förkunnelsen kan ske i form av exempelvis bilder eller 
dans och inte nödvändigtvis med det talade ordet. 

Koinonia, gemenskap, är bärande i den kristna kyrkan. Att 

Gudstjänst och teologi
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sjunga, växelläsa en bibeltext eller be tillsammans – att låta sin 
egen röst bli en del av ett vi – kan, när det fungerar som bäst, 
skapa just denna gemenskap. Men också delad tystnad kan skapa 
gemenskap.

Kultur

Musik och andra kreativa uttryck bär inte bara teologi utan  
också församlingskultur. De musikgenrer som används i guds
tjänsten är starka markörer för spiritualitet och identitet. För
utom frågor om teologi kan det också vara värdefullt att ställa  
frågor om vilken kultur vi skapar när vi väljer genrer och uttryck. 
Stämmer den överens med den församling vi vill vara, den som 
är uttryckt i församlingens grunddokument? Svarar den mot 
några få personers preferenser, eller finns det en bred överens
stämmelse och igenkänning? Om vi öppnar för kulturella uttryck 
som församlingen i stort är ovan vid, vilken är intentionen?  
Hur hanterar vi att olika genrer väcker olika känslor hos  
gudstjänstbesökaren? 

Sammantaget är det viktigt att gudstjänstledaren i förbere
delsen lyssnar in församlingen i dess olika delar.

Flöden och intentioner

I planeringen av gudstjänsten är musik och andra kreativa ut
tryck en viktig resurs för att ge färg, form och ton åt flödena och 
deras intentioner och på så sätt förstärka deras olika karaktär. 
Se gudstjänstwebben för mer om detta. 

Gudstjänst och teologi
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Barns och ungas plats  
i gudstjänsten
En gudstjänst för hela livet ställer frågan om hur gudstjänsten 
blir en del av barns och ungas andliga växande, där mötet med 
Gud och andra människor ger utrymme för att själv uttrycka sin 
tro.

Tro som växer genom åren

Den förekommande nåden bär insikten om att Gud lever nära 
varje människa, ung som gammal. Därför möter vi barn och 
unga med hälsningen att de får leva i gemenskap med den Gud 
som alltid älskar dem. Tron växer i gemenskapen med andra.  
I en viss ålder är tryggheten viktig, i en annan att få röra på sig 
under gudstjänsten och göra konkreta saker. I en senare ålder 
behöver ifrågasättandet, den egna medverkan, det egna skapandet 
och trosvissheten få utrymme. I alla dessa faser har gudstjänsten 
sin plats.

Församling och föräldrar

I våra församlingar vill vi bereda marken för en växande tro 
i gudstjänster, söndagsskola och andra grupper för barn och 
unga. Den som tillsammans med familjen eller andra vuxna får 
den goda vanan att fira gudstjänst har en stabil grund där tron 
får vila och växa. 

Gudstjänstens gåva till barn och unga

Berättelser, relationer, upplevelser och delaktighet ger näring 
åt vårt växande. Det handlar om hur min egen berättelse kan 
förstås och få plats i Guds berättelse i Bibeln, om att bygga upp
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riktiga och kärleksfulla relationer, att få göra upplevelser av hur 
Gud är närvarande och verksam i vår vardag och om att få bidra 
med de gåvor Gud lagt i oss var och en. 

Vi behöver arbeta med barns och ungas livsfrågor och uttryck 
i gudstjänsten samt med frågan om hur Bibeln kan göras till
gänglig för att tolka dessa frågor. Den gudstjänstfirande försam
lingen behöver också uppmärksamma barns och ungas gåvor 
och ge utrymme för dessa i gudstjänsten. 

Att vara och att lära

För barn och unga, liksom för alla, är gudstjänsten både ett  
varande och ett lärande. Barn och unga är redan i Guds kärlek 
och behöver former för att uttrycka och dela sin tro och sina 
böner, få föra in sina uttryckssätt, sin musik och sina kreativa 
uttryck. 

Samtidigt rymmer gudstjänsten moment som alla i guds
tjänstens gemenskap får lära sig. Genom kyrkans historia har 
vi burits av gemensamma böner och uttryck. Att barn och unga 
möter sådant i gudstjänsten som är obekant för dem är inte 
märkligt. Barn möter hela tiden sådant de ännu inte kan eller 
känner till. Det är en av gudstjänstens gåvor att räcka alla ett 
gemensamt språk för tro. 

I gudstjänsten behöver det finnas en balans mellan detta 
varande och lärande. Barn och unga ska tas emot och av dem 
får alla lära sig nya sätt att umgås med Gud, liksom de lär av 
gemenskapen.

Gudstjänst och teologi
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Ekumeniska gudstjänster

Många församlingar firar gudstjänst tillsammans med andra 
kyrkor, eller sammanlyser sina gudstjänster vid vissa tillfällen. 
Samarbetskyrkor har utvecklat egna ordningar. Gudstjänster kan 
äga rum i ekumeniska arbetslag, i sjukhuskyrkan, på fängelser 
eller i universitetskyrkan. Under lokala ekumeniska råds paraply 
anordnas gudstjänst regelbundet eller med anledning av särskilda 
händelser i samhället. De senaste decenniernas internationella 
gudstjänstförnyelser har nått svenska kyrkosamfund och utjämnat 
tidigare skillnader. Därför kan vi känna igen varandras ordningar 
när vi firar gudstjänster, exempelvis i Böneveckan för kristen 
enhet, Taizégudstjänster eller veckomässor på institutioner. 

Möjligheter och svårigheter

Ibland firas gudstjänster gemensamt med församlingar från olika 
kyrkofamiljer. Detta ger en möjlighet att upptäcka gudstjänst
traditioner som är olika ens egen. För de allra flesta är det lokala 
samarbetet mellan stadens eller bygdens församlingar det mest 
synliga tecknet på ekumeniska strävanden. En lokal ekumenisk 
gudstjänst utgör ett tydligt tecken både för församlingarna själva 
och för samhället i stort att kyrkan ytterst sett är en, sänd av 
Jesus Kristus för evangeliets skull. Det finns en koppling till den 
världsvida kyrkan, vilket vidgar perspektiven ännu mer. 

Samtidigt bjuder ekumeniska gudstjänster på svårigheter när 
olikheterna kyrkosamfund emellan blir tydliga, till exempel vid 
nattvardsfirande. I det lokala ekumeniska samarbetet går det 
ofta att lösa den här typen av svårigheter genom att man följer 
den kyrkas ordningar som står värd för gudstjänsten. Ibland 
firas av olika skäl de ekumeniska gudstjänsterna alltid i samma 
kyrkorum. Då blir det viktigt att i förberedelserna föra samtal 
om betydelsen av mångfald, om vikten av att alla medverkande 
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traditioner blir synliga i gudstjänsten och om hur det ska ske. 
Det kan också vara viktigt att låta varje företrädare följa sin  
tradition när det gäller liturgisk klädsel och praxis vid natt
varden. Sveriges kristna råd har tio tumregler för ekumeniskt 
samarbete, som kan bli en god ledstjärna i detta samtal.
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Gudstjänst och  
hållbar framtid
Frågor om klimat och miljö, och att vi i västvärlden lever på ett 
sätt som fjärmat oss från naturen och som tär på jordens resurser, 
är i hög grad existentiella frågor. Vi som mänsklighet står inför 
stora utmaningar och val. När vi firar gudstjänst behöver vi  
gestalta också detta. Det vi säger i gudstjänsten och det vi gör 
ska hänga ihop, för att evangeliet ska bli trovärdigt.

Skapelsens befrielse

Gud visar sin kärlek till världen i skapelsen och frälsningen.  
Människan är en del av jorden och kan inte undfly det som  
sker med vår miljö. Gud ger människan ett särskilt förtroende 
och ansvar i förvaltarskapet. Försoningens räckvidd omfattar  
allt skapat som har lagts under tomhetens välde. 

Människor samexisterar på gott och på ont. Miljöfrågorna 
är förbundna med sociala konventioner, ekonomiska strukturer 
och politisk vilja. Frågor om skapelsens integritet binder samman 
ekologi, ekonomi, energi och existentiella frågor. Gudstjänsten 
gestaltar arbetet för en hållbar utveckling lokalt, nationellt och 
internationellt.

Gudstjänstfirandets praktik

Gudstjänstrummets centrum är nattvardsbordet. Det talar om 
solidaritet med allt liv på jorden. Här får vi gestalta denna sam
hörighet både konkret och symboliskt. Det vi sätter fram på 
bordet kan väljas efter säsong, anskaffas lokalt och ha en åter
hållsam estetik. 

I gudstjänsten är klimat, miljö, rättvisa och fred ständigt 
närvarande. Vi är en enda mänsklighet, och tillsammans med 
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kristna över hela världen ber vi ständigt om att Guds rike ska 
komma. Det finns särskilt material för gudstjänstbruk om dessa 
frågor att ta del av, till exempel genom Sveriges kristna råd.
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Pålysningar och kollekt

Pålysningar och kollekt kan vara moment som upplevs svårplace
rade i gudstjänstens flöde. Det finns fler skäl än de rent informa
tiva att nämna de händelser som väntar församlingen under den 
kommande veckan. Platsen för pålysningar kan varieras beroende 
på vilket mervärde församlingen vill betona. Pålysningar kan 
nämnas innan gudstjänsten börjar eller vid kyrkkaffet, de kan 
förmedlas via informationsblad eller på storbildsskärm. Samtidigt 
förmedlar en talad information från en person ett välkomnande 
som en skriven text inte kan göra. Att tillkännage samlingar som 
kommer att äga rum är ett sätt att göra olika grupper i kyrkan 
synliga. Om församlingen vill uppnå detta synliggörande kan 
man med fördel nämna dessa grupper i förbönen. Församlingen 
kan göra ett schema för att nämna någon grupp varje söndag. 

Som församling vill vi se både våra gemensamma verksam
heter och våra enskilda liv som en del av Guds arbete i världen. 
Pålysningarna kan därför vara en del av Sändningen och därmed 
inneslutas i välsignelsen. På så vis stärker man tanken att också 
den vecka som kommer tillhör gudstjänstens flöde.

Kollekt

På samma sätt som med pålysningarna kan man lägga kollekten 
utanför gudstjänsten, som utgångskollekt eller via kortbetalning, 
swish och autogiro. Kollekten är dock en viktig del av Delandet i 
gudstjänsten. Genom kollekten visar vi vår vilja att bli delaktiga 
i ansvaret för det som är mer än vårt eget. Vi får också öva oss i 
den generositet som ytterst är Guds.

En av kollektens utmaningar är det alltmer kontantlösa sam
hället. I många församlingar har man löst detta genom autogiro 
och olika möjligheter att ge sin gåva digitalt. Det finns olika sätt 
att låta även den som inte ger kontanter få känna sig delaktig. 
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Gudstjänst i mångfald  
och på olika språk
Den världsvida kyrkan har på ett konkret sätt blivit synlig i 
våra församlingar över hela landet genom migration, men också 
genom svenskars erfarenhet av att bo och arbeta i andra länder. 
Detta ställer våra gudstjänster inför särskilda utmaningar.

Gudstjänst i mångfald

Att kunna förstå och känna sig delaktig är naturligtvis viktigt 
också vid gudstjänst med deltagare från olika länder. Med fyra 
fasta flöden kan gudstjänstordningarna varieras. I vissa samman
hang har vittnesbördet, dansen eller ikonen ett stråk av identifi
kation över sig som gör att människor känner större delaktighet.

Många kyrkor har en annan ordning än Equmeniakyrkan 
exempelvis när det gäller om både kvinnor och män kan vara  
diakon eller pastor. Gudstjänsten ska präglas av ömsesidig hänsyn. 
Ofta möter vi en stor acceptans för en inkluderande hållning. 
Det som inte hade kunnat fungera i andra delar av världen kan 
mycket väl fungera i Sverige.

Gudstjänst på olika språk

Textläsning, bön, musik, vittnesbörd och predikan kan ske på 
olika språk. Det ger samhörighet. Ofta är dock rekommendationen 
att gudstjänstspråket ska vara svenska för att ytterligare under
lätta inkluderingen i det svenska samhället. Då kan exempelvis 
en skriven sammanfattning av predikan på andra språk vara till 
hjälp, liksom olika symboliska uttryck. Ett annat tips är att ha 
en liten ordlista tillgänglig med de ord som ofta återkommer i 
gudstjänsten, översatta till de språk många gudstjänstdeltagare 
talar. 
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Ofta är det lättare att följa med i vad som händer i guds
tjänsten om gudstjänstledaren memorerat det som ska sägas, 
snarare än att han eller hon läser innantill. Rörelsen i rummet 
under flödet Delande ger stort utrymme för deltagande och  
identifikation.

Längst bak i den här boken finns några böner och texter 
översatta till andra språk än svenska, som en resurs att använda  
i gudstjänster som firas med människor som talar olika språk.  
På gudstjänstwebben finns översättningar på fler språk än de 
som finns med i den här boken. Förslagsvis kan i en sådan guds
tjänst Vår Fader eller Trosbekännelsen bytas ut mot annat språk 
än svenska, eller så kan Välsignelsen uttalas på annat språk. 
Alternativt kan Välsignelsen visas på storbildsskärm på andra 
språk samtidigt som den uttalas på svenska. 
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Gudstjänstordningar
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Här följer två exempel på gudstjänster. Det är enkla ord
ningar som kan användas som exempel och fyllas med 
innehåll: en gudstjänst utan nattvard och en gudstjänst 
med nattvard. Därefter följer en utbyggd gudstjänst 

med nattvard, en nattvardsandakt och därefter ett antal guds
tjänster av särskild anledning. 

Före varje gudstjänstordning ligger en allmän anvisningstext 
som beskriver bakgrund, karaktär och särskilda omständigheter.  
I anvisningstexterna ges ganska detaljerade förslag på hur guds
tjänsten och dess olika moment kan genomföras. Här visas också 
vad som är konstituerande för en viss gudstjänst, alltså sådana 
moment som ska vara med. Till exempel ska dop alltid ske i  
Faderns, Sonens och den heliga Andens namn och i konfirma
tionsgudstjänsten ska förbön, sändning och välsignelse finnas 
med. Detta är tydligt angivet, då Equmeniakyrkans församlingar 
hade detta som ett önskemål inför en ny kyrkohandbok. Övriga 
moment är valfria (fakultativa).

Varje gudstjänst följer de fyra flöden som tidigare har be
skrivits: Samling, Ordet, Delande och Sändning. Omfattning 
och innehåll inom varje flöde kan varieras. 

Anvisningarna till varje ordning, flöde och moment beskrivs 
i kursiv stil. Det kan vara praktiska instruktioner eller anvisningar 
för exempelvis växelläsning. Två viktiga tillägg finns: asterisk (*) 
markerar att församlingen kan stå upp under momentets genom
förande, korstecken (+) markerar att gudstjänstledaren här kan 
teckna korsets tecken. 

Ett antal moment innehåller tre förslag till texter. Det första 
alternativet har ett enklare språk, som kan täcka in en bredare 
grupp av gudstjänstdeltagare. Det andra alternativet innehåller 
ett mer teologiskt mättat språk, ofta med traditionella formu
leringar. Till det tredje alternativet, där gudstjänstledaren fritt 
formulerar momentet, finns en anvisningstext som anger inrikt
ningen för momentet.

För några moment ges inga alternativ. I de konstituerande 
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momenten, som instiftelseorden i nattvarden, dopformuläret 
eller tillkännagivandet vid vigsel, är det de angivna formulering
arna som ska användas. För några moment anges bara en rubrik 
som markerar momentets naturliga plats, men då dessa inte alltid 
varit en naturlig del av gudstjänstfirandet inom Equmeniakyrkan 
och dess bildarsamfund ges här inga förslag till texter. Den lokala 
församlingen avgör om momentet ska ingå i gudstjänsten.

De ekumeniska översättningarna för den apostoliska trosbe
kännelsen, Herrens bön och den aronitiska välsignelsen används 
genomgående (men den nicenska trosbekännelsen finns inlagd  
på sidan 68). Den trinitariska formuleringen i Faderns, Sonens 
och den heliga Andens namn används som nämnts alltid vid 
dop. I andra sammanhang kan andra alternativ användas utifrån 
gudstjänstens inriktning och karaktär. 

Musikens roll är bärande i gudstjänstens rytm. Det angivna 
materialet kan sjungas av gudstjänstledare, solist eller av den 
gudstjänstfirande församlingen. Musikens olika uttryck är en 
tillgång för ett integrerat och rikt gudstjänstflöde (se rubriken 
Musik och kreativa uttryck på sidan 41).
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Gudstjänst utan nattvard,  
enkel ordning 

SAMLING

Ljuständning, sång/musik och/eller klockringning
Församlingssång eller annan sång/musik
Ingångsord, t.ex. dagens psaltarpsalm, bön
Välkomnande
Bön inför gudstjänsten/tillbedjan/bekännelse och 
 förlåtelsens/bekräftelsens ord
* Församlingssång: lovsång
Dop/barnvälsignelse/tacksägelse etc.
Barnens stund
Församlingssång/sång/musik/kreativa uttryck

ORDET

GT och/eller episteltext utifrån gudstjänstens tema
Växelläsning/församlingssång/sång/musik/kreativa uttryck 
 eller annan respons
* Evangelietext
Växelläsning/församlingssång/sång/musik/kreativa uttryck 
 eller annan respons
Predikan
Tystnad/trosbekännelse/sång/musik/kreativa uttryck

DELANDE

Inbjudan till rörelse i rummet
Församlingssång/sång/musik och insamling
Musik och/eller sång och möjlighet att på olika sätt och 
 på olika platser i gudstjänstrummet uttrycka sin bön
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SÄNDNING

Fri bön/växelbön för det som sker i församlingen under 
 veckan som kommer, för de insamlade gåvorna och för 
 världen långt borta och nära. (Förbönen kan även formas 
 som ett kyrie, med en bön om Guds förbarmande. 
 Pålysningar av informativ karaktär kan ske i inledningen 
 av gudstjänsten eller i samband med förbönen.)
Herrens bön
* Församlingssång
* Sändningsord
* Välsignelsen
Sång/musik/kreativa uttryck
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Gudstjänst med nattvard,  
enkel ordning

SAMLING

Ljuständning/sång/musik och/eller klockringning
Församlingssång eller annan sång/musik
Ingångsord, t.ex. dagens psaltarpsalm, bön
Välkomnande, inledning till nattvard 
Bön inför gudstjänsten/tillbedjan
Bekännelse, kyrie och förlåtelsens ord 
Tackbön efter förlåtelse
* Församlingssång: Helig/lovsång
Dop/barnvälsignelse/tacksägelse etc.
Barnens stund
Församlingssång/sång/musik/kreativa uttryck

ORDET

GT och/eller episteltext utifrån gudstjänstens tema
Växelläsning/församlingssång/sång/musik/kreativa uttryck 
 eller annan respons
* Evangelietext
Växelläsning/församlingssång/sång/musik/kreativa uttryck 
 eller annan respons
Predikan
Tystnad/trosbekännelse/sång/musik/kreativa uttryck

DELANDE

Församlingssång/sång/musik och insamling (alternativ plats 
 för insamling: under utdelandet av nattvarden)
Tillredelsen – bordet dukas klart
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Inbjudan till nattvard
Nattvardsbön, instiftelseord, Herrens bön
Brödsbrytelsen
Fridshälsning
Anvisning för nattvardens måltid och rörelse i rummet
* Församlingssång: O Guds lamm
Musik och/eller sång och möjlighet att på olika sätt och på 
 olika platser i gudstjänstrummet uttrycka sin bön
Utdelandet av nattvarden
Ev. insamling (alternativ plats: innan tillredelsen)

SÄNDNING

Tacksägelse och förbön
Fri bön/växelbön för det som sker i församlingen under 
 veckan som kommer, för de insamlade gåvorna och för 
 världen långt borta och nära. (Förbönen kan även formas 
 som ett kyrie, med en bön om Guds förbarmande. 
 Pålysningar av informativ karaktär kan ske i inledningen 
 av gudstjänsten eller i samband med förbönen.)
* Församlingssång
* Sändningsord
* Välsignelsen
Sång/musik/kreativa uttryck
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Equmeniakyrkan_inlaga_original.indd   59 2019-10-08   15:55



60

Gudstjänst med nattvard,  
fullständig ordning 

Anvisningar
Nattvard och dop är de två heliga handlingarna, sakramenten, 
i Equmeniakyrkan. När vi på Jesus uppdrag förvaltar dessa 
blir kyrkans väsen tydligt. Därför är det viktigt att dessa heliga 
handlingar förvaltas på ett sådant sätt att människor och andra 
kyrkor känner igen Kristus i det vi gör. 

Sakramenten ska firas med både allvar och glädje och med stor 
omsorg. När de förvaltas på ett gott sätt för de oss närmare Gud 
och varandra. Nattvardsbordet spränger tid och rum och vi firar 
måltiden tillsammans med alla heliga i himmel och på jord. Vi tar 
emot försoningen och det nya livet i Kristus och vi förvandlas, 
helgas, genom att vi kommer närmare Gud och varandra.

Vad konstituerar nattvarden?

De teologiska grundmotiven för nattvarden är många: tacksägelse, 
gemenskap/enhet, påminnelse om Jesus död och uppståndelse, 
det nya förbundets måltid, befrielse, diakoni, försoning, bön om 
Andens närvaro och eskatologi. Man kan vid olika tillfällen lägga 
betoning på olika aspekter, men alla nämnda motiv finns med i 
de texter vi läser och de handlingar vi gör, också i den allra mest 
avskalade ordning. 

Konstituerande för nattvarden är instiftelseorden, nattvards
bönen och den dubbla epiklesen (av grek. epikaleo, åkallan): att 
vi ber om Andens närvaro över oss och över gåvorna. Instiftelse
orden berättar om hur Jesus tog brödet, tackade Gud, bröt det 
och gav åt lärjungarna. På motsvarande sätt tog han bägaren 
efter måltiden och gav åt dem alla (1 Kor 11:23b–25). Nattvards
bönen kan varieras, men bygger på tre delar: tacksägelse till  
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Fadern, åminnelse av Kristus och bön om Andens närvaro i  
brödet och i gemenskapen. 

Utöver instiftelseord och nattvardsbön finns det moment 
i ordningen som är väsentliga att ha med för att hjälpa oss att 
komma närmare det mysterium som nattvarden djupast sett är. 
Till exempel är det lämpligt att ha med ett moment av bekännelse 
och befrielse, att be Herrens bön, att dela fridshälsningen samt 
att bryta brödet och lyfta bägaren.

I den svenska frikyrkotraditionen var nattvardsgemenskapen  
grunden för församlingen. Nattvardsgemenskapen är ett sätt 
för församlingen att bli synlig. I dag inbjuds vi till ett öppet 
nattvardsbord där alla som vill söka sig nära Kristus och dela 
gemenskapen är välkomna. 

Vem får leda nattvarden?

I Equmeniakyrkan har vi en stark tradition av lekmannamedverk
ande och förtroende för det allmänna prästadömet som alla 
Kristustroende delar (1 Pet 2:9, Upp 1:6). Det innebär att man 
kan leda nattvard även om man inte är ordinerad pastor eller 
diakon. Det innebär dock inte att vem som helst kan leda natt
vard. Förvaltandet av sakrament ska ske med både glädje och 
allvar. Gud är inte oordningens Gud utan fridens (1 Kor 14:33). 
En pastor har genom sin ordination en särskild uppgift och ett 
särskilt ansvar att leda nattvard. Därför är det ofta naturligt att 
en pastor leder nattvard. Diakonen är också kallad att tjäna vid 
nattvardsbordet. Då någon annan tjänar vid nattvardsbordet bör 
det vara någon som har fått församlingens förtroende att tjäna i 
den uppgiften.

Ekumenisk gästfrihet

Nattvarden är ett synligt uttryck för gemenskapen i Kristus.  
I Equmeniakyrkan är alla välkomna till nattvarden. När vi firar 
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nattvard med deltagare från andra kyrkotraditioner välkomnas 
alla. Den som ser sig förhindrad att dela nattvardens gåvor får  
ta emot fridshälsningen eller ett personligt välsignelsens ord.

Nattvard på många språk
Man kan med fördel fira nattvard i gudstjänster där deltagarna 
talar olika språk. Eftersom nattvarden talar med många fler 
språk än de talade orden, kan den hjälpa oss att känna sam
hörighet genom symboler och liturgiska handlingar.

Utdelandet

Varje församling hittar den form för utdelandet av nattvards
gåvorna som passar bäst. Gemenskapstanken förstärks om  
man bildar en ring och skickar gåvorna till varandra, det kristna 
evighetshoppet om man knäfaller i en halvcirkel. I större sam
manhang är det vanligt att få gåvorna vid olika stationer. Innan 
gudstjänsten samlas de som tjänar vid bordet, så att alla är  
överens om ordningarna i utdelandet.

Inkluderande

Tydlighet och närvaro skapar öppenhet och en känsla av att vara 
välkommen, när många firar nattvard tillsammans. Vi betonar 
att alla som ”vill söka sig nära Kristus” får ta del av gåvorna. 
Glutenfritt bröd och alkoholfritt vin inkluderar många, även om 
några är allergiska mot glutenfritt bröd. Om inte alla kan ta sig 
fram dit där gåvorna finns bör någon distribuera direkt till dem. 
Vi eftersträvar så långt som möjligt en mångfald bland dem som 
delar ut gåvorna.
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Barn och nattvard

Vi tillämpar ett öppet nattvardsbord. Vi betonar att barnen tillhör 
Gud. Vi talar om den förekommande nåden och Guds försprång 
i varje människas liv. Därför är det naturligt att barnen välkomnas 
till nattvardsbordet och att barn erbjuds att ta emot gåvorna 
om de vill. Barn kan även vara med och dela ut nattvarden. För 
trygghet och sammanhang är det lämpligt om barnen kan gå 
tillsammans med sina föräldrar eller någon annan vuxen när de 
ska ta emot gåvorna. 

Vad gör vi med brödet och vinet som blir över?

När det gäller överblivna nattvardsgåvor finns det olika traditioner. 
Församlingen bör reflektera över detta: Går det att bara ta fram 
så mycket som det går åt? Vad kan sparas till ett senare nattvards
firande? Vad kan ges tillbaka till naturen? Några sätt kan vara 
att hälla ut vinet under ett träd, strö brödsmulorna i naturen 
eller lägga det i komposten där det blir till ny energi. Detta stärker 
insikten om att vi hör ihop med hela skapelsen och att de gåvor vi 
får i nattvarden har kommit från, och kan återvinnas av, naturen.
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SAMLING

LJUSTÄNDNING/SÅNG/MUSIK OCH/ELLER  
KLOCKRINGNING 
 
FÖRSAMLINGSSÅNG ELLER ANNAN SÅNG/MUSIK 
 
INGÅNGSORD: T. EX. DAGENS PSALTARPSALM, BÖN 
 
VÄLKOMNANDE, INLEDNING TILL NATTVARD
ALTERNATIV 1

L: I vår gudstjänst i dag kommer vi fira nattvard. 
 Till nattvarden kommer vi 
 inte för att vi måste utan för att vi får, 
 inte för att vi är felfria utan för att vi är älskade,
 inte för att vi är färdiga utan för att vi söker.
 Vi kommer för att vi behöver gemenskap med 
 Gud och med varandra.

ALTERNATIV 2

L: I vår gudstjänst i dag 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.

ALTERNATIV 3

Gudstjänstledaren benämner att vi kommer fira nattvard i 
gudstjänsten, att det är Jesus som välkomnar till nattvarden 
och knyter an till något av söndagens eller nattvardens motiv.

SA
M

LI
N

G

Gudstjänstordningar

Equmeniakyrkan_inlaga_original.indd   64 2019-10-08   15:55



65

BÖN INFÖR GUDSTJÄNSTEN/TILLBEDJAN
Detta moment utgår om det har funnits med tidigare i  
gudstjänsten.

BEKÄNNELSE, KYRIE OCH FÖRLÅTELSENS ORD
ALTERNATIV 1

Alla: Gud, med dig kan vi dela allt. Tillsammans  
bekänner vi vår delaktighet i världens splittring. 
Därför berättar vi nu om det som gör ont och det 
som vi ångrar. Vi vet att vi har sårat andra och 
andra har sårat oss. Vi delar också det som gör oss 
rädda. Lyssna till våra tysta tankar.

Tyst bön/sjunget kyrie

L: När du gjort fel – Jesus Kristus förlåter dig.
 När du blivit sårad – Jesus Kristus gör dig hel.
 När du är rädd – du är inte ensam. 
 I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn.

ALTERNATIV 2

Alla: 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. 

Tyst bön/sjunget kyrie

L: Till dig som ber om förlåtelse säger jag på Jesu Kristi 
uppdrag:  
I Faderns och Sonens + och den heliga Andens 
namn är du förlåten.

Gudstjänst med nattvard, fullständig ordning
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ALTERNATIV 3

Bön och bekännelse ur Bibeln, psalmboken, bönboken eller 
fritt formulerat. Löftesordet om syndernas förlåtelse kan  
uttalas i treenighetens namn.

TACKBÖN EFTER FÖRLÅTELSE
Kan läsas, sjungas eller utelämnas.

Alla: Gud, vår Fader, 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. Amen.

* FÖRSAMLINGSSÅNG: HELIG/LOVSÅNG 
 
DOP/BARNVÄLSIGNELSE/TACKSÄGELSE ETC. 
 
BARNENS STUND 
 
FÖRSAMLINGSSÅNG/SÅNG/MUSIK/KREATIVA UTTRYCK

ORDET

GT- OCH/ELLER EPISTELTEXT UTIFRÅN  
GUDSTJÄNSTENS TEMA 
 
VÄXELLÄSNING/FÖRSAMLINGSSÅNG/SÅNG/ 
KREATIVA UTTRYCK ELLER ANNAN RESPONS 
 
* EVANGELIETEXT 
 

O
RD

ET
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VÄXELLÄSNING/FÖRSAMLINGSSÅNG/SÅNG/MUSIK/
KREATIVA UTTRYCK ELLER ANNAN RESPONS  
 
PREDIKAN 
 
TYSTNAD/TROSBEKÄNNELSE/SÅNG/MUSIK/ 
KREATIVA UTTRYCK
ALTERNATIV 1

L: Låt oss bekänna vår kristna tro:
Alla: 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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ALTERNATIV 2

L: Låt oss bekänna vår kristna tro:
Alla: 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;
 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.

Gudstjänstordningar
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 Vi väntar på de dödas uppståndelse
 och den kommande världens liv. Amen.

ALTERNATIV 3

Trosbekännelse med alternativ ordalydelse hämtad ur psalm-
boken, bönboken eller formulerad av församlingen.

DELANDE

FÖRSAMLINGSSÅNG/SÅNG/MUSIK OCH INSAMLING 
(alternativ plats för insamling: under tiden nattvarden delas ut)

TILLREDELSE – BORDET DUKAS KLART 
 
INBJUDAN TILL NATTVARD
ALTERNATIV 1

L: Nattvardsbordet är dukat. Jesus Kristus inbjuder 
oss att vara med. Han har lovat: ”Där två eller tre 
är samlade i mitt namn är jag mitt ibland er.”

ALTERNATIV 2

L: Jesus Kristus är mitt ibland oss. Han inbjuder oss 
på nytt till den heliga nattvarden. I denna måltid 
ger han sig själv till oss. Han leder oss in i djupare 
gemenskap med varandra och utrustar oss för  
vittnesbörd och tjänst.

ALTERNATIV 3

Gudstjänstledaren formulerar en bön om hur Jesus inbjuder till 
nattvarden, och lyfter något eller några av nattvardens motiv: 

D
ELAN

D
E
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gemenskap med Gud och varandra, tacksägelse, påminnelse 
om Jesus död och uppståndelse, det nya förbundets måltid, 
diakoni, försoning och eskatologi.

NATTVARDSBÖN, INSTIFTELSEORD, HERRENS BÖN
ALTERNATIV 1 

L: Livets Gud, du är nära som luften vi andas, 
 som brödet vi delar, som vinet vi dricker. 
 Tack, Jesus Kristus, att du genom ditt liv, din död 
 och uppståndelse visar din kärlek till oss. 
L: Den natten då Herren Jesus blev förrådd, tog han 

ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa:
 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.
L: Vi firar trons mysterium: 
Alla: Kristus har dött. 
 Kristus är uppstånden. 
 Kristus kommer åter i härlighet. 
L: Rör vid oss och detta bröd och vin med din heliga 

Ande. Amen.
L: Tillsammans med Guds kyrka i hela världen ber vi 

(som Jesus lärt oss): 
Alla: 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. 

Gudstjänstordningar
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 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.

ALTERNATIV 2

L: Gud, vår Skapare, Kristus vår Frälsare, tack att  
du är Gud med oss:

 osynlig och uppenbar,
 överallt och nära.
 Här vid nattvardens bord möter du oss:
 som förhärligad och förnedrad,
 som mysterium och enkelhet.
 Du som är med oss i nuet och som välkomnar oss 
 in i framtiden, vi ber: möt oss nu med din heliga 

Ande. Amen.
L: Den natten då Herren Jesus blev förrådd, tog han 

ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa: 
 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.
L: Stort är trons mysterium: 
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Alla: Kristus, din död förkunnar vi, 
 din uppståndelse bekänner vi
 till dess du kommer åter i härlighet.
L: Kom med din Ande över oss och dessa gåvor.
 Öppna våra sinnen så att vi mer kan förstå  

vem du är,  
vilka vi är i dig och att det är i din gemenskap som 
vi blir hela. Amen.

L: Tillsammans med Guds kyrka i hela världen ber vi 
(som Jesus lärt oss): 

Alla: 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.

ALTERNATIV 3

Bönen före och efter instiftelseorden kan utformas som en 
tacksägelse till Fadern, åminnelse av Sonen och bön om 
Andens närvaro i brödet och i gemenskapen. Den dubbla 
epiklesen (av grek. epikaleo, åkallan) – att vi ber om Andens 
närvaro över oss och över gåvorna – är tillsammans med in-
stiftelseorden konstituerande. 

Gudstjänstordningar
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L: 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.
L: Stort är trons mysterium: 
Alla: Kristus, din död förkunnar vi, 
 din uppståndelse bekänner vi 
 till dess du kommer åter i härlighet.

Ännu en del av nattvardsbönen kan infogas här.  
Den avslutas med Herrens bön.

L: Tillsammans med Guds kyrka i hela världen ber vi 
(som Jesus lärt oss): 

Alla: 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.
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BRÖDSBRYTELSEN
ALTERNATIV 1

L: I brödet som delas blir allting helt.
Alla: I vinet vi dricker får allting liv.

ALTERNATIV 2

L: Bägaren som vi välsignar ger oss gemenskap med 
Kristi blod.

 Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med  
Kristi kropp.

Alla: Eftersom brödet är ett enda, 
 är vi – fast många – en enda kropp,
 alla får vi del av ett och samma bröd.

FRIDSHÄLSNING
ALTERNATIV 1

L: Guds fred är med oss. Nåd och frid åt er alla.

ALTERNATIV 2

L: Jesus sade: min frid ger jag er, känn ingen oro och 
tappa inte modet.

ALTERNATIV 3

Gudstjänstledaren kan uppmuntra deltagarna att tillönska  
varandra Guds frid och fred.

ANVISNING FÖR NATTVARDENS ORDNING  
OCH RÖRELSE I RUMMET
Anvisningen kan ses som en särskild pålysning där deltagarna 
vägleds till de praktiska arrangemangen för nattvardsfirandet. 

Gudstjänstordningar
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Det gäller särskilt frågor om tillträde och utdelandet, men också 
information om alkoholfritt vin, och bröd som kan fungera för 
dem med födoämnesallergier. I anvisningen inbjuds också till 
Delande som till exempel kan innehålla ljuständning, lovsång 
och personlig förbön.

* FÖRSAMLINGSSÅNG: O, GUDS LAMM
Detta moment sjungs företrädesvis med stöd av psalmbok, 
sångbok, bönbok eller storbildsskärm.

MUSIK OCH/ELLER SÅNG OCH MÖJLIGHET ATT 
PÅ OLIKA SÄTT OCH PÅ OLIKA PLATSER I GUDS-
TJÄNSTRUMMET UTTRYCKA SIN BÖN 
 
UTDELANDET AV NATTVARDEN
Brödet och vinet delas i bänkarna, i duklag eller vid stationer. 
Under utdelandet kan också ytterligare moment som ligger  
under flödet Delande förekomma, som till exempel ljuständning 
eller lovsång. Deltagarna kan röra sig i gudstjänstrummet. När 
alla har fått del av gåvorna bärs de åter till nattvardsbordet.

I samband med att deltagarna får gåvorna kan något av följande 
alternativ brukas:

ALTERNATIV 1

Vid utdelande av brödet: Jesus gav sitt liv för dig, 
Vid utdelande av vinet: för att du ska få leva. 

ALTERNATIV 2

Vid utdelande av brödet: Kristi kropp – för dig utgiven.
Vid utdelande av vinet: Kristi blod – för dig utgjutet.

Gudstjänst med nattvard, fullständig ordning
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ALTERNATIV 3

Vid utdelandet ger den som delar ut brödet och vinet en  
hälsning i form av ett bibelord eller en bön till den som tar 
emot gåvorna.

Efter varje duklag eller till hela församlingen vid obrutet 
duklag säger gudstjänstledaren:

ALTERNATIV 1

L: Vi går med fred.
Alla: Ja, vi går med Jesus Kristus.

ALTERNATIV 2

L: Vi har tagit emot Herren Jesus Kristus.  
Lev i honom och tjäna honom med glädje.  
Han ska bevara oss i det eviga livet.

ALTERNATIV 3

Ett hälsningsord om hur nattvardens gåvor ger oss gemenskap 
med Gud och med varandra i Guds mission i världen.

INSAMLING 
(alternativ plats för insamling: innan tillredelsen)

SÄNDNING

TACKSÄGELSE OCH FÖRBÖN
ALTERNATIV 1

L: Tack, Gud, för att du ger dig själv till oss i bröd 
och vin. Du är gränslös, du är nära. 

SÄ
N
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 Hos dig får vi ro, mod och kraft att leva. Hjälp oss 
att våga vara oss själva och ge din kärlek vidare till 
våra medmänniskor.

 I dag ber vi särskilt för … Amen. 

ALTERNATIV 2

L: 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 och tjäna den 
mänsklighet som du har tjänat. Visa oss ditt bords 
hemlighet: ett enda bröd och en enda mänsklighet. 
Amen.

ALTERNATIV 3

Den avslutande bönen formuleras fritt som en tacksägelse för 
gåvorna och för gemenskapen med Gud, men också som en 
förbön för världen långt borta och nära.

FRI BÖN/VÄXELBÖN FÖR DET SOM SKER I FÖRSAM-
LINGEN UNDER VECKAN SOM KOMMER, FÖR DE  
INSAMLADE GÅVORNA OCH FÖR VÄRLDEN LÅNGT 
BORTA OCH NÄRA
Förbönen kan även formas som ett kyrie, med en bön om Guds  
förbarmande. Pålysningar av informativ karaktär kan ske i 
inledningen av gudstjänsten eller i samband med förbönen.

* FÖRSAMLINGSSÅNG 
 
* SÄNDNINGSORD 
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* VÄLSIGNELSEN
ALTERNATIV 1

L: Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud 
och gemenskap från den heliga Anden åt er alla. 
Amen. 

ALTERNATIV 2

L: 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.

ALTERNATIV 3

Gudstjänstledaren använder en alternativ välsignelse, fritt  
formulerad, talad eller sjungen, från psalmbok eller bönbok 
eller efter den lokala traditionen eller situationens förutsätt-
ningar.

SÅNG/MUSIK/KREATIVA UTTRYCK

Gudstjänstordningar
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Nattvardsandakt

Anvisningar

Då Jesus instiftade nattvarden var det vid en vanlig måltid, 
samtidigt som det var en påskmåltid för att minnas hur Gud 
befriade Israels folk undan slaveriet i Egypten. På det sättet 
fylldes en vardaglig praktik – att inta en måltid – med ett djupt 
andligt innehåll som fick ytterligare betydelsedjup genom att 
Jesus stiftade ett nytt förbund genom sin död och uppståndelse. 
Ibland kan en enklare nattvardsandakt, som inte är en del av en 
huvudgudstjänst, hjälpa oss att komma åt dessa betydelselager 
i nattvarden. När den måltidsgemenskap som nattvarden utgör 
knyts närmare vår vardag framträder nattvardens inkarnatoriska 
dimensioner, att Gud blev kropp i Jesus Kristus. 

Följande ordning kan vara en grundordning för en enkel 
nattvardsandakt. En sådan kan firas i ett kyrkorum, men också 
runt ett matbord i ett hem, i en mindre grupp, i naturen eller 
mitt i det offentliga rummet. Några av momenten kan utgöras 
av musik och sång. Den här ordningen kan också användas då 
nattvarden är en del av en gudstjänst. Då har den sin naturliga 
plats i flödet Delande. Om syndabekännelsen och förlåtelsens 
ord finns med i flödet Samling stryks dessa här. 

Ordning

Denna ordning är utformad som en fullständig gudstjänst, 
med de fyra flödena Samling – Ordet – Delande – Sändning. 
Formuleringar kan skilja sig åt och olika delar av nattvardens 
mysterium kan betonas. 

Tre moment är konstituerande för nattvarden och finns 
med oberoende av övrig form: Vid varje tillfälle ber vi en natt-
vardsbön, vi ber om Andens närvaro över brödet och vinet och 
över oss som deltar i måltiden, och vi läser instiftelseorden 
från 1 Kor 11:23b–25.

Nattvardsandakt
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SAMLING

INLEDNING
Alla som kommer får möjlighet att hälsa på varandra.

GEMENSAM SÅNG 
 
BÖN
ALTERNATIV 1

L: Gud, du har skapat oss och är nära oss varje stund.
 Nu är vi här med allt vad våra liv rymmer, alla  

tankar och känslor. Det vi gläds över, det vi skäms 
för, det vi vill dela och det vi vill hålla hemligt.  
Gud, vi kommer också med det vi gjort som är fel. 
Vi behöver din förlåtelse.  
Jesus Kristus, du som är Guds ansikte i världen, du 
känner och älskar oss. Befria oss så att vi kan följa 
dig ut i den värld som du älskar.

 Heliga Ande, Guds liv och kraft, möt oss nu där  
vi är.

Tystnad.

L: Gud som visar sitt ansikte i Jesus Kristus ser på dig 
i kärlek och kommer till dig genom sin Ande.

 Gud förlåter, upprättar och ger dig mod att leva.

ALTERNATIV 2

L: Gud, du bländande helighet, du vår vän.
 Du eviga trygghet, du som gör allting nytt.

SA
M
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 Du är här och vi är här.  
Du som är nåd och villkorslös kärlek, tack för din 
förlåtelse.  
Här, mitt i vår vardag, gör vi plats för dig vid vårt 
bord i väntan på att du en dag ska bjuda oss plats 
vid ditt eget bord.

ALTERNATIV 3
Den som leder samlingen ber en fri bön som gärna  
innehåller bön om förlåtelse.

ORDET

TEXTLÄSNING
Texten kan väljas utifrån kyrkoåret, utifrån gruppens  
bibelläsningsplan eller utifrån eget val. 

REFLEKTION UTIFRÅN TEXTEN
Kort betraktelse eller samtal i grupp.

DELANDE

GEMENSAM SÅNG 
 
TILLREDELSEN
Brödet och vinet görs i ordning.

D
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NATTVARDSBÖN, INSTIFTELSEORD, HERRENS BÖN
ALTERNATIV 1

L: Det enkla och vardagliga delar du och älskar,
 därför litar vi på att vi får möta dig just här. 
 Vi tror och vi vet att du som redan rört vid oss vill 

röra oss igen.
 Så kom, heliga Ande, över oss och över våra gåvor 

av bröd och vin.

ALTERNATIV 2

L: Du, heliga Ande, som ur dina förråd ger oss det vi 
behöver och som hjälper oss att ana djupen i Jesus 
kärlek, kom nu över oss och över de gåvor av bröd 
och vin som vi delar med varandra.

 Du vår Skapare som ur din odelade kärlek hämtar 
en mångfald av gåvor, gör oss i vår mångfald till ett.

ALTERNATIV 3

Den som leder samlingen ber en fri bön om Andens närvaro 
över gåvorna och dem som deltar.

L: 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.
L: Tillsammans med Guds kyrka i hela världen ber vi 

(som Jesus lärt oss): 

Gudstjänstordningar
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Alla: 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.

BRÖDSBRYTELSEN
L: Bägaren som vi välsignar ger oss gemenskap med 

Kristi blod.
 Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med  

Kristi kropp.
Alla: Eftersom brödet är ett enda, 
 är vi – fast många – en enda kropp, 
 alla får vi del av ett och samma bröd.

FRIDSHÄLSNING
L: Vi är en kropp, låt oss därför be om fred med  

varandra och önska varandra Guds frid. 

Deltagarna önskar varandra Guds frid och fred. 

Nattvardsandakt
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UTDELANDET
Brödet och vinet skickas mellan deltagarna.

ALTERNATIV 1 

L: Kristi kropp för oss utgiven. 

Brödet skickas runt under tystnad. 

L: Kristi blod för oss utgjutet. 

Bägaren skickas runt under tystnad. 

ALTERNATIV 2 

Varje deltagare uttalar orden: ”Kristi kropp för dig utgiven” 
när brödet ges vidare och ”Kristi blod för dig utgjutet” när 
vinet ges vidare. 

ALTERNATIV 3

Varje deltagare uttalar orden: ”Jesus gav sitt liv för dig” när 
brödet ges vidare och ”för att du ska få leva” när vinet ges vidare. 

TACKBÖN
ALTERNATIV 1

L: Jesus, vi har så mycket att tacka dig för.
 Vi tackar dig för att du gett dig själv till oss, 
 och för att du gett oss varandra.
 Vi tackar dig för att du i din glädje gett oss sinnen 

så att vi kan njuta av det goda du ger.
 Vi tackar dig för det här hemmet/den här platsen 

och för den/dem som har bidragit till att vi fått dela 
måltiden med varandra här. Amen.

ALTERNATIV 2

L: Du godhet utan gräns, du som har gett oss dig själv 

Gudstjänstordningar
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och som ändå alltid ger oss mer; vem kan fullt för
stå vad du gjort för oss? Låt vår tacksamhet ta vid 
där våra förklaringar tar slut. 

 Vi tackar dig för din nåd och din kärlek och för att 
du har gett oss denna gemenskap där vi fått dela 
dina gåvor. Amen.

ALTERNATIV 3

Den som leder samlingen ber en fri bön med tack för gåvorna 
som delats.

SÄNDNING

BÖNEÄMNEN OCH TILLTAL
Den som vill kan dela med sig av böner och böneämnen för 
det personliga, det gemensamma och för samhället och världen. 
Möjlighet finns också att lyssna efter tilltal från Anden och att 
dela och pröva dessa tilltal.

BÖN
ALTERNATIV 1

L: Låt oss gå i frid och med mod, som goda vittnen 
om livet. Amen.

ALTERNATIV 2

L: Du som är med oss alla dagar till tidens slut,
 du följde oss hit och vi tackar dig för att vi fått 

möta dig här.
 Nu följer du oss härifrån och du väntar oss redan i 

det vi går för att möta.

SÄN
D

N
IN

G

Nattvardsandakt

Equmeniakyrkan_inlaga_original.indd   85 2019-10-08   15:55



86

 Vi vet att världen behöver dig, Herre Jesus Kristus, 
så vi ber att vi får reflektera ditt ljus och sprida din 
doft på de vägar du sänder oss att gå. Amen.

ALTERNATIV 3

Den som leder samlingen ber en fri bön.

SÄNDNINGSORD 
 
* VÄLSIGNELSEN
ALTERNATIV 1

L: Så må nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från 
Gud och den gemenskap som den heliga Anden 
skapar bära oss under dagens timmar, när natten 
kommer, tills den nya dagen gryr. Amen. 

ALTERNATIV 2

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

Amen.

ALTERNATIV 3

Gudstjänstledaren använder en alternativ välsignelse, fritt  
formulerad, talad eller sjungen, från psalmbok eller bönbok, 
efter den lokala traditionen eller situationens förutsättningar.

GEMENSAM SÅNG

Gudstjänstordningar
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Barnvälsignelse

Anvisningar

Barnvälsignelsen tar sin utgångspunkt i berättelsen om hur Jesus 
tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus sa att Guds rike 
tillhör barnen. Guds frälsningsplan att återställa hela skapelsen 
genom Jesus död och uppståndelse ger oss skäl att tro att varje 
barn omfattas av det nya livet. Barnvälsignelsen är ett uttryck 
för tron att Gud har ett försprång i varje barns liv. 

Barnvälsignelsen är en tacksägelse och glädjefest, en för
bönsstund för barnet och föräldrarna/vårdnadshavarna. Den 
kan ske både av barn som senare ska döpas och av barn där 
föräldrarna/vårdnadshavarna överlåter åt barnet att själv i vuxen 
ålder ta ställning till erbjudandet om dop. Församlingen har  
ett ansvar för att be för och vägleda barnen i den kristna trons 
liv och praktik. Detta kan göras genom att utse faddrar och  
att inbjuda till att delta i församlingens liv och barn och ung
domsarbete. Särskilt viktig är inbjudan till söndagsskola och 
konfirmationsläsning när åldern är inne. 

I samband med gudstjänsten överlämnas ett barnvälsignelse
bevis och eventuella gåvor. I samband med kyndelsmässodagens 
gudstjänst kan de barn som har barnvälsignats och döpts under 
året särskilt inbjudas och inneslutas i församlingens förbön.

Ordning

Denna ordning kan vara fristående eller infogas som en del i en 
större gudstjänst. Den placeras då mellan flödena Samling och 
Ordet. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan 
väljas och formuleras efter situationens krav. Bönen om väl-
signelse över barnet är det som konstituerar barnvälsignelsen. 

Använd gärna symboler av skilda slag som tydliggör livets 
glädje och gåva. Låt gärna syskon/andra närstående barn vara 
delaktiga i akten.

Barnvälsignelse
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SAMLING

SÅNG/MUSIK/KREATIVA UTTRYCK 
 
INLEDNING
ALTERNATIV 1

L: I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn. 
 Guds rike tillhör barnen. Ni föräldrar (och syskon) 

har tagit emot NN som en gåva från Gud, och i 
dag vill vi tacka och be om Guds välsignelse över 
NN.

ALTERNATIV 2

L: I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn. 
 Gud är trofast och möter oss varje dag med kärlek, 

upprättelse och hopp. Jesus tar emot barnen med 
glädje och visar att de har en självklar plats i Guds 
närhet. 

 Därför har vi kommit hit till Jesus som är barnens 
vän för att bära fram NN och be om Guds väl
signelse över henne/honom. Vi som församling/ 
vi som är samlade gläds med föräldrar, släkt och  
vänner och tar emot NN som en gåva till gemen
skapen.

ALTERNATIV 3

Gudstjänstledaren inleder med att berätta om det som ska ske 
vid barnvälsignelsen.

SA
M

LI
N
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Gudstjänstordningar
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ORDET

TEXTLÄSNING
L: Vi hör Bibelns ord om Guds nåd och välsignelse: 
L: Folk kom till honom med barn för att han skulle 

röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. 
När Jesus såg det blev han förargad och sade: 

L: ”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)

En eller flera texter kan väljas.

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.

(Ps 139:13b–16)

O
RD

ET

Barnvälsignelse
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När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag tog 
de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför 
Herren … I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon, 
som var rättfärdig och from och som väntade på Israels 
tröst. Helig ande var över honom … Ledd av Anden gick 
han till templet, och när föräldrarna kom in med barnet 
Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, 
tog han honom i famnen och prisade Gud och sade:

”Herre, nu låter du din tjänare gå hem,
i frid, som du har lovat.
Ty mina ögon har skådat frälsningen
som du har berett åt alla folk,
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna
och härlighet åt ditt folk Israel.”

Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om 
honom … Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, 
Hanna, Fanuels dotter, av Ashers stam. Hon var till åren 
kommen; som ung hade hon varit gift i sju år, sedan hade 
hon levt som änka och var nu åttiofyra år gammal. Hon 
vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt 
med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram, och 
hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för 
alla som väntade på Jerusalems befrielse. När de hade 
fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag återvände de till 
sin hemstad Nasaret i Galileen. Pojken växte och fylldes 
av styrka och vishet, och Guds välbehag var med honom.

(Luk 2:22, 25, 27–33, 36–40)

Ytterligare text: Matt 18:10. 

Gudstjänstordningar
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BÖN
ALTERNATIV 1

L: Gud, vår Skapare, tack för livets under och för det 
underverk som NN (och vi alla) är. Du som blev 
människa i Jesus Kristus, du har lekt och skrattat, 
du har varit orolig och ledsen, du har själv varit ett 
älskat barn i föräldrars famn och du har burit barn 
i din famn, tack att vi får vända oss till dig med det 
käraste vi har och be om din välsignelse. Tack att 
du är oss nära genom din heliga Ande. Amen.

ALTERNATIV 2

L: Gud, du talar till oss i födelsens och livets under 
och i de ord vi har hört läsas. Vi tar emot hälsningen 
om att du möter oss med kärlek och budskapet om 
frälsningen som räcks oss genom Jesus Kristus.  
I tacksamhet och glädje kommer vi inför dig med 
detta barn för att be om din välsignelse. Vi kommer 
i tillit till dina löften och din trofasthet. Amen.

ALTERNATIV 3

En egen samlande bön om gemenskap och Guds välsignelse.

TAL
Gudstjänstledaren läser en bibeltext och håller ett tal om  
barnen och Guds välsignelse.

Barnvälsignelse
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DELANDE

VÄLSIGNELSEAKT
Gudstjänstledaren ber välsignelsen med handpåläggning.  
Barnet kan hållas av gudstjänstledare eller förälder/ 
vårdnadshavare.

L: 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.

VÄLKOMNANDE
L: Här är NN. Se på henne/honom, Guds unika gåva. 
 Som Jesu Kristi tjänare uppmanar jag er alla som 

är här att be för honom/henne, tänka goda tankar, 
se och bekräfta och dela föräldrarnas ansvar för 
växt och vägval till tro och dop.  
Jesus sa: ”Den som tar emot ett sådant barn i mitt 
namn, han tar emot mig.”

D
EL

AN
D
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Gudstjänstordningar
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SÄNDNING 

TACKBÖN OCH FÖRBÖN
ALTERNATIV 1

L: Tack, Gud, för livets under och det under som varje 
människa är. Jesus Kristus, barnen är vårt nu, vår 
framtid, vår glädje och oro. Tack att vi får lämna 
dem i dina händer.  
Nu ber vi för NN. Låt henne/honom få växa i 
trygghet, frihet och gemenskap med andra. Du 
heliga Ande, var henne/honom nära. Fyll henne/
honom och alla barn med ljus, värme och liv, och 
hjälp oss vuxna att ta emot det du vill säga oss  
genom barnen. Amen.

ALTERNATIV 2

L: Vi tackar dig, Gud, för livets under och för att du 
skapat NN till din avbild. Vi ber för oss som NN:s 
församling, familj och vänner, att vi tillsammans 
ska ge NN utrymme att växa och utvecklas i de 
gåvor du lagt i henne/honom.

 Vi tackar dig, Jesus, för barnen. Vi ber att NN ska 
få leva nyfiken på livet och på dig och en dag själv 
inse att hon/han alltid varit buren i din famn.

 Vi tackar dig, heliga Ande, att du omsluter NN 
med all din tröst, vägledning och kraft. Låt NN 
här i din kyrka uppmuntras till en växande tro, 
en djupnande bön och en kärleksfylld tjänst i den 
värld som du älskar. Amen.

SÄN
D
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ALTERNATIV 3

Gudstjänstledaren formulerar en egen förbön för barnet och 
barnets föräldrar/vårdnadshavare.

GÅVA
Barnvälsignelsebevis och eventuell gåva från församlingen 
överlämnas.

SÄNDNINGSORD
L: Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud 

och gemenskap från den heliga Anden åt er alla. 
Amen.

SÅNG/MUSIK/KREATIVA UTTRYCK

Gudstjänstordningar
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Dop 

Anvisningar

Det kristna dopet är en helig handling, ett sakrament. Det sker 
på en tydlig uppmaning av Jesus själv. Dopet knyter an till Guds 
handlande med sitt folk till frälsning och försoning. Dopet visar 
på Guds kärlek och omsorg om oss. Genom dopet blir vi en del 
av kyrkans gemenskap, de heligas samfund. Dopet är vägen in  
i församlingen och utförs vid ett tillfälle, till skillnad från det  
andra sakramentet, nattvard, som firas regelbundet i församling
ens mitt. I den världsvida kyrkan är dopet sammankopplat med 
firandet av nattvard, gemenskapens måltid. I samband med dopet 
är det därför lämpligt att också inbjuda till nattvard. 

Tro och dop hör samman. Dopet är en Guds gåva som 
möts av människans svar i tro. I Equmeniakyrkan förenas olika 
traditioner och uttryck för dopet, vi tillämpar dop efter egen 
bekännelse och dop av barn i späd ålder. Ett dop är giltigt i hela 
kyrkan och det sker i Faderns och Sonens och den heliga Andens 
namn. När dopet till Kristus sker på egen önskan finns en  
personlig bekännelse som en del av dopgudstjänsten. När barn 
döps får den personliga bekännelsen komma senare. 

Oavsett när dopet sker i en människas liv får man leva i  
sitt dop. Det är en process som handlar om att växa i tro, efter
följelse och helgelse. I den här boken finns också en ordning för 
dopbekräftelse för den som har behov av att i medveten ålder 
bekräfta och bekräftas i tro och dop (se rubriken Dopbekräftelse 
på sidan 113). 

Församlingen är viktig vid alla dop. Församlingen har ett  
ansvar att be för och vägleda den döpta djupare in i den kristna 
trons liv och gemenskap. Tillsammans med föräldrar/vårdnads
havare till det lilla barnet, eller tillsammans med den som själv 
uttryckt viljan att låta döpa sig, har församlingen ett ansvar att 
visa omsorg. Den nydöpta kan tilldelas faddrar, men omsorg 

Dop
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uttrycks också genom förbön, gudstjänstliv, och undervisning  
i församlingen och i barn och ungdomsarbetet. Dopet är en 
offentlig gudstjänst. Vid särskilda skäl kan dopet ske mer enskilt, 
men det ska då meddelas i församlingen och dopet antecknas 
alltid i församlingsboken. 

I samband med dopet får den nydöpta ett dopbevis och gåvor 
som församlingen har beslutat om, till exempel dopljus, bönbok, 
bibel för barn eller psalmbok. Församlingen kan, i samband med 
dopet, inbjuda till samlingar för små barn, föräldrar/vårdnads
havare, unga och vuxna. 

Gudstjänstordningar
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Ordning vid dop av barn

Denna ordning kan vara fristående eller infogas som en del i 
en större gudstjänst. Den placeras då mellan flödena Samling 
och Ordet. Vid Delandet längre fram i gudstjänsten är det 
lämpligt att fira nattvard. Anvisningar, bibeltexter och böner 
är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens 
krav. Trosbekännelse och dopakt med orden ”i Faderns och 
Sonens och den heliga Andens namn” samt läsning av dop-
befallningen (Matt 28:18–20) är konstituerande för dopguds-
tjänsten. 

Vatten kan hällas i dopfunten/dopkällan av syskon,  
förälder/vårdnads havare eller någon annan anhörig/fadder, 
som också kan medverka med textläsning och sång. Kristus -
ljus och/eller dopljus kan tändas.

Dop
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SAMLING

SÅNG/MUSIK/KREATIVA UTTRYCK 
 
INLEDNING
ALTERNATIV 1

L: I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn. 
 Ni föräldrar (och syskon) har tagit emot NN som 

en gåva från skapelsens och frälsningens Gud. Vi 
är nu här för att tacka Gud och be för det barn ni 
har fått. Barnen hör Gud till, därför har ni kommit 
för att låta döpa NN in i Kristus. Vi får som för
samling i dag tillsammans dela glädjen över Guds 
omsorg om sina barn.

ALTERNATIV 2

L: I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn.
 Gud är alltings skapare och visar oss sin kärlek. 

Jesus Kristus bjuder in till gemenskap med sig själv 
för att ge oss av sitt liv. Han vill bära oss i vår oro, 
befria oss från det som binder, och han vill ge oss 
sin kärlek i allt. Den omsorgen är tydlig när vi i 
dag bär fram NN till att döpas in i Kristus. I dopet 
får vi del av Jesus död och uppståndelse. Vi får be 
om att Guds goda Ande fyller, leder och inspirerar 
NN genom hela hennes/hans liv. 

ALTERNATIV 3

Gudstjänstledaren inleder med att välkomna alla till kyrkan 
och berätta om det som ska ske i dopgudstjänsten.

SA
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Gudstjänstordningar
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KRISTUSLJUS TÄNDS

ORDET

TEXTLÄSNING
L: Jesus Kristus instiftade det heliga dopet. Vi hör 

Jesus egna ord: 
L: ”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)

L: Vi hör Bibelns ord om tro, dop och gemenskapen  
i Guds församling/kyrka: 

En eller flera texter kan väljas.

Folk kom till honom 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)

O
RD

ET

Dop
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Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus 
Jesus. 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 3:26–28)

Ytterligare texter: Ps 139:5, Ps 139:13b–16, Rom 8:38–39,  
1 Kor 12:12–13, Ef 4:3–6.

DOPBÖN
Under bönen kan vatten hällas i dopfunten /dopkällan, gärna 
av ett syskon eller annan anhörig.

ALTERNATIV 1

L: Gud, du låter vatten strömma fram som en för
utsättning för allt liv. Tack för livets gåva och  
gemenskapen du vill att vi ska leva i, med dig, med 
varandra och med allt levande. 

 Nu när vi bär fram lilla NN för att döpas ber vi  
om din Andes närvaro. Kom till oss alla, små och 
stora, och visa oss hur din kärlek bevarar oss från 
det onda och fyller oss med ditt goda. 

 Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

ALTERNATIV 2

L: Gud, du är livets källa. Här i din kyrka låter du 
ditt levande vatten flöda fram. I tro på Jesus död 
och uppståndelse kommer vi för att ta del av ditt 
överflödande liv. Kom med din Ande över oss och 
över dopets vatten och hjälp oss att se att vi alla 

Gudstjänstordningar
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är välkomnade in i gemenskap med varandra och 
med dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

ALTERNATIV 3

En egen formulerad bön om Guds Andes närvaro, förlåtelse, 
försoning och nåd.

DOPTAL
Gudstjänstledaren läser en bibeltext och håller ett kort tal  
om dopet med tilltal till föräldrar/vårdnadshavare, syskon och 
andra barn, faddrar och församling.

* TROSBEKÄNNELSE
L: Den apostoliska trosbekännelsen är ett uttryck 

för vår samhörighet med den kristna kyrkan i alla 
tider och över hela världen. Låt oss med de orden 
tillsammans bekänna vår kristna tro:

Alla: 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.

Dop

Equmeniakyrkan_inlaga_original.indd   101 2019-10-08   15:55



102

 Vi tror på den heliga Anden,
 den heliga, universella kyrkan,
 de heligas gemenskap,
 syndernas förlåtelse,
 kroppens uppståndelse
 och det eviga livet. Amen.

DELANDE

* DOPFRÅGA 
Dopfrågan ställs till föräldrarna/vårdnadshavarna.

L: Vill ni att NN ska döpas in i Kristus i denna tro?

Föräldrarnas/vårdnadshavarnas gemensamma svar avges.

* DOPAKT OCH VÄLSIGNELSE 
Gudstjänstledaren tar emot barnet vid dopkällan. Dopakten 
genomförs med att gudstjänstledaren tre gånger begjuter  
barnets huvud med vatten. Välsignelsen av barnet sker med 
handpåläggning.

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

L: 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.
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VÄLKOMNANDE
L: Här är NN. Se på honom/henne, Guds unika gåva. 

Som Jesu Kristi tjänare uppmanar jag er alla som 
är här att be för NN och tillsammans med hans/
hennes föräldrar ta ansvar för honom/henne, se, 
bekräfta, tänka goda tankar. Låt oss också påminna 
varandra om Jesus ord: ”Den som tar emot ett  
sådant barn i mitt namn, han tar emot mig.”

Barnet överlämnas till förälder/vårdnadshavare eller fadder. 

SÄNDNING

TACKBÖN OCH FÖRBÖN
ALTERNATIV 1

L: Tack Gud att vi får leva i den värld du skapar. Tack 
Jesus att du räddar oss från allt ont. Tack heliga 
Ande att vi får vara tillsammans här. Nu vill vi 
särskilt be för NN. Låt henne/honom lära sig be 
och finna vägen till tro och gemenskap i din kyrka. 
Hjälp oss vuxna och syskon att stödja NN på den 
vägen. Tack att du går med oss. Amen.

ALTERNATIV 2

L: Vi tackar dig, Gud vår Skapare, för livets under, 
för barnet som NN och NN tagit emot från dig 
och som de nu fått bära fram till dopet. Tack för 
att NN är skapad till din avbild och att hon/han är 
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en av dina heliga. Vi ber för NN:s föräldrar, familj 
och deras vänner, att de tillsammans ska ge NN 
utrymme att leka, lära och växa.

 Vi tackar dig, Jesus vår räddare och vän, för dopets 
osynliga tecken på gemenskap med dig. Vi ber att 
NN genom livet och en dag genom döden får bäras 
av kärleken och nåden som du räckt henne/honom 
i dopet.

 Vi tackar dig, Guds livgivande Ande, för att du  
flödar i NN med all din tröst, vägledning och 
kraft, samma kraft som fanns hos Jesus i hans 
uppståndelse. Låt NN finna sitt gensvar till dig i 
tro, lära sig be och utrustas för tjänst i vår värld. 
Amen.

ALTERNATIV 3

Gudstjänstledaren ber en fritt formulerad förbön.

GÅVA
Här kan gåvor till föräldrar/vårdnadshavare och barn över-
lämnas, till exempel dopljus och dopintyg. Faddrar kan få ett 
fadderbrev.

SÄNDNINGSORD 
L: Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud 

och gemenskap från den heliga Anden åt er alla. 
Amen.

SÅNG/MUSIK/KREATIVA UTTRYCK

Gudstjänstordningar
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Ordning vid dop efter egen bekännelse

Denna ordning kan vara fristående eller infogas som en del i 
en större gudstjänst. Den placeras då mellan flödena Samling 
och Ordet. Vid Delandet längre fram i gudstjänsten är det 
lämpligt att fira nattvard. Anvisningar, bibeltexter och böner 
är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens 
krav. Trosbekännelse och dopakt med orden ”i Faderns och 
Sonens och den heliga Andens namn” samt läsning av dop-
befallningen (Matt 28:18–20) är konstituerande för dopguds-
tjänsten. 

Dop efter egen bekännelse kan ske genom nedsänkning 
eller genom begjutning. Någon eller några av dopkandidaterna 
kan berätta om sin väg till tro. Kristusljus och/eller dopljus 
kan tändas.

I samband med dopet kan också dopkandidaten hälsas 
som medlem i församlingen. Medlemshälsningens placering 
och genomförande anpassas efter situationen. Den kan läggas 
efter själva dopakten, men även före, då kandidaten svarar  
på dopfrågan först och därefter på frågan om medlemskap.  
(Se vidare rubriken Välkomnande av nya medlemmar på  
sidan 133).

Dop
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SAMLING

SÅNG/MUSIK/KREATIVA UTTRYCK 
 
INLEDNING
Om dopet sker utomhus anpassas inledningen efter detta.

ALTERNATIV 1

L: I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn. 
 I dag får vi vara med när NN ska döpas. Gud vill 

att alla människor ska räddas och få del av det nya 
livet. Dopet är en gåva från Gud och människans 
svar på Guds kallelse. Dopet berättar om hur vi 
är förenade med Jesus Kristus i hans död och upp
ståndelse. I den gemenskap Gud skapar genom dopet 
bryts sociala skillnader ner och uppdelningar i olika 
grupper suddas ut. Alla är vi ett i Jesus Kristus. 

ALTERNATIV 2

L: I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn. 
 Gud som skapar och älskar bjuder in alla männ i  skor  

till gemenskap med sig för att ge oss av sitt liv.  
Genom att Gud i sin kärlek genom Jesus död på 
korset lyfter av vår skuld och skam befrias vi från 
det som binder oss. Detta gudomliga byte blir 
tydligt nu när NN har sagt att hon/han vill döpas 
till gemenskap med Jesus Kristus. I dopet får vi ta 
emot frukterna av Jesus död och uppståndelse,  
och vi får be att Guds goda Ande fyller, leder och 
inspirerar NN genom hela hennes/hans liv. 
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ALTERNATIV 3

Gudstjänstledaren inleder med att välkomna alla till kyrkan 
och berätta om det som ska ske i dopgudstjänsten.

KRISTUSLJUSET TÄNDS

ORDET

TEXTLÄSNING
L: Jesus Kristus instiftade det heliga dopet. Vi hör 

Jesus egna ord: 
L: ”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)

L: Vi hör Bibelns ord om tro, dop och gemenskapen 
 i Guds församling/kyrka: 

En eller flera texter kan väljas.

Vad innebär nu detta? Skall vi stanna kvar i synden för 
att nåden skall bli större? Naturligtvis inte. Vi som har 
dött bort från synden, hur skall vi kunna leva vidare i 
den? Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus  
Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet  
har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att 
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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 6:1–5)

På motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet, 
som inte innebär att kroppen görs ren från smuts utan 
att man med gott uppsåt vänder sig till Gud. Och ni 
räddas genom att Jesus Kristus har uppstått, han som 
har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, 
sedan änglar, makter och krafter har lagts under honom. 

(1 Pet 3:21)

Ytterligare texter: Apg 2:38, Gal 3:26–29, Tit 3:4–8. 

DOPBÖN
Om dopet sker genom begjutning kan vatten hällas i dopfunten/
dopkällan.

ALTERNATIV 1

L: Gud, du låter vatten strömma fram som en förut
sättning för allt liv. Tack för livets gåva och den  
gemenskap du vill att vi ska leva i, med dig och med 
varandra. Tack för NN som i dag döps in i Kristus. 
Genom Kristi uppståndelse låter du liv och hopp 
bryta fram. Låt nu din Ande komma över dopets 
vatten så att det blir en nådens källa, och fyller NN 
med liv, ljus och hopp. Amen.

Gudstjänstordningar
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ALTERNATIV 2

L:  Gud, du är livets källa. Här i din kyrka låter du 
ditt levande vatten flöda fram. I tro på Jesus död 
och uppståndelse kommer vi för att ta del av ditt 
överflödande liv. Kom med din Ande över oss och 
över dopets vatten och hjälp oss att se att vi alla 
är välkomnade in i gemenskap med varandra och 
med dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

ALTERNATIV 3

Gudstjänstledaren ber en fri bön om Guds Andes närvaro över 
vattnet och församlingen, om förlåtelse, försoning och nåd.

DOPTAL
Gudstjänstledaren läser en bibeltext och håller ett kort tal  
om dopet.

* TROSBEKÄNNELSE
L: Den apostoliska trosbekännelsen är ett uttryck 

för vår samhörighet med den kristna kyrkan i alla 
tider och över hela världen. Låt oss med de orden 
tillsammans bekänna vår kristna tro:

Alla: 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,

Dop
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 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.

DELANDE

* DOPFRÅGA 
Dopfrågan ställs till dopkandidaten. 

L: Du har tillsammans med församlingen bekänt din 
tro på Jesus Kristus. Vill du döpas in i Kristus?

Dopkandidatens svar avges.

* DOPAKT OCH VÄLSIGNELSE 
Dopakten genomförs genom att gudstjänstledaren sänker ner 
dopkandidaten i vattnet eller begjuter kandidaten tre gånger 
med vatten. Välsignelsen sker som en bön med handpåläggning.

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

L: Herren välsignar dig, NN, och beskyddar dig. 
 Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. 

D
EL

AN
D

E

Gudstjänstordningar

Equmeniakyrkan_inlaga_original.indd   110 2019-10-08   15:55



111

 Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. 
 I Faderns och Sonens + och den heliga Andens 

namn. Amen.

Den nydöpta går upp ur vattnet.

SÄNDNING

TACKBÖN OCH FÖRBÖN
ALTERNATIV 1

L: Livets Gud, tack för dopets gåva. Tack, Jesus, att 
du räddar oss från allt ont. Tack för att NN funnit 
vägen till tro. Fyll henne/honom med din heliga 
Ande och hjälp henne/honom att dag för dag leva 
i sitt dop. Visa henne/honom din omsorg och låt 
henne/honom få växa i tro i din församling. Låt de 
gåvor du lagt ner i henne/honom få komma till ut
tryck i vår gemenskap. Tack för att NN får gå med 
dig i den värld som du älskar. Låt din församling 
vara öppen för olika gåvor och personligheter, så 
att mångfalden blir till rikedom för oss. Amen.

ALTERNATIV 2

L: Vi tackar dig, treenige Gud, för livets under och  
för att du skapat NN till din avbild och att hon/
han är en av dina heliga. Vi ber för oss som NN:s 
församling, familj och vänner, att vi tillsammans 
ska ge NN utrymme att växa och utvecklas i de 
gåvor du lagt ner i henne/honom.
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 Vi tackar dig, Jesus, vår räddare och vän, för dopets 
osynliga tecken på gemenskap med dig. Vi ber att 
NN genom livet och en dag genom döden får bäras 
av kärleken och nåden som du räckt henne/honom 
i dopet.

 Vi tackar dig, Guds livgivande Ande, för att du  
flödar i NN med all din tröst, vägledning och 
kraft, samma kraft som fanns hos Jesus i hans 
uppståndelse. Låt NN i gemenskapen i din kyrka  
uppmuntras till fördjupad tro och bön och till en  
kärleksfylld tjänst i den värld som du älskar. Amen.

ALTERNATIV 3

Gudstjänstledaren formulerar en egen bön om Anden, skapelse, 
nyskapelse och livet i församlingen, med förbön för den nydöpta.

SÄNDNINGSORD
L: Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud 

och gemenskap från den heliga Anden åt er alla. 
Amen.

SÅNG/MUSIK/KREATIVA UTTRYCK
Efter bön och slutord byter den nydöpta om och återvänder 
för att delta i fortsättningen av gudstjänsten. Dopintyg och 
eventuella gåvor överlämnas.

Gudstjänstordningar
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Dopbekräftelse

Anvisningar

Dopbekräftelsen riktas till människor som döpts i späd ålder och 
andra som senare i livet vill bekräfta sin tro. Dopbekräftelsen 
är inget nytt dop utan anknyter till det dop som redan har skett 
och syftar till att personen ska få fördjupad förvissning om sitt 
barnaskap hos Gud.

Dopet intar en särställning eftersom det är ett sakrament,  
en helig handling. Dopet kan ske av barn på föräldrars/vårdnads
havares önskan eller på egen önskan/bekännelse. Att leva i sitt 
dop är en process av växande i tro, efterföljelse och helgelse.  
För den som önskar bekräfta tro och dop finns möjlighet att 
göra det i en gudstjänst med dopbekräftelse. 

Det är viktigt att dopbekräftelsen inte förväxlas med ett 
dop. Därför ska dopformuleringen inte användas. Vi ber om 
Guds välsignelse och tecknar med vatten ett kors i pannan på 
den som vill påminna sig om dopets grund i sitt liv. 

Församlingens uppgift är att ge stöd och vägledning till den 
som söker växt och uttryck för sin tro och omsluta henne/honom 
i omsorg och förbön. Genom församlingens gemenskap kan den 
sökande personen finna vila och fördjupning genom Guds ord, 
nattvardens gåvor och gemensam tjänst i Guds mission.

Ordning

Denna ordning kan vara fristående eller infogas som en del i en 
större gudstjänst. Den placeras då mellan flödena Samling och 
Ordet. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan 
väljas och formuleras efter situationens krav. Trosbekännelsen 
och den personliga bekräftelsen med förbön är konstituerande 
för gudstjänsten. 

Dopbekräftelse
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Ett personligt vittnesbörd kan också infogas. Använd gärna 
symboler av skilda slag som tydliggör dopets glädje och gåva, 
exempelvis ljuständning och kristusljus.

Gudstjänstordningar
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SAMLING

SÅNG/MUSIK/KREATIVA UTTRYCK 
 
INLEDNING
ALTERNATIV 1

L: En del av oss döptes när vi var små. Andra när vi 
blivit större. Åter andra är ännu inte döpta. Dopet 
till Kristus är en Guds gåva som vi tar emot i tro. 
Dopet förenar oss med Kristi församling. Nu är vi 
här för att NN vill bekräfta sitt dop. När hon/han 
gör det får vi alla påminna oss om att Gud lovat att 
aldrig lämna oss.

ALTERNATIV 2

L: I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn.
 Gud är trofast och god. I sin kärlek överger Gud 

oss aldrig, utan längtar efter att få föra oss allt 
djupare in i gemenskap med sig själv och med alla 
heliga. NN vill i denna gudstjänst bekräfta sitt 
dop in i Kristus. Nu kommer vi att be för henne/
honom, och tillsammans får vi i ordet och bönen 
hämta hopp och kraft i löftet att Jesus Kristus själv 
går med oss alla dagar till tidens slut. 

ALTERNATIV 3

Gudstjänstledaren inleder med att välkomna alla till kyrkan 
och berätta om det som ska ske vid dopbekräftelsen.

KRISTUSLJUSET TÄNDS

SAM
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ORDET

TEXTLÄSNING
L: Vi hör Bibelns ord om tro, dop och gemenskapen  

i Guds församling/kyrka: 
L: Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i  

Kristus Jesus. 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. Men om ni tillhör Kristus är ni 
också avkomlingar till Abraham och arvtagare  
enligt löftet. 

(Gal 3:26–29)

En eller flera texter kan väljas.

Vad innebär nu detta? Skall vi stanna kvar i synden för 
att nåden skall bli större? Naturligtvis inte. Vi som har 
dött bort från synden, hur skall vi kunna leva vidare i 
den? Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus  
Jesus också har 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. 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 6:1–5)
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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 3:4–8a)

Ytterligare texter: Ps 42:2–3, 1 Kor 12:12–13, 1 Pet 3:21–22.

BÖN
ALTERNATIV 1

L: Gud, tack för att dopet berättar för oss att du vill 
hela vår splittrade värld. Tack för dopet in i Kristus 
som skapar enhet. Tack för NN som vill bekräfta  
sitt dop och tack för att du är oss nära i denna 
stund, genom din heliga Ande. Amen.

ALTERNATIV 2

L: Som hjorten längtar till bäckens vatten, så längtar 
vi till dig, o Gud. Tack att du alltid drar oss till dig 
i kärlek och att vägen till dig alltid är öppen genom 
Jesus Kristus. Förlåt oss när vi glömmer vilka vi är 
i dig. Hjälp oss att genom din heliga Ande ha vårt 
trygga fäste i dig så att vi blir verkligt fria. Du som 
aldrig glömmer oss. Tack för NN som nu vill be
kräfta sitt dop. Amen.

Dopbekräftelse
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ALTERNATIV 3

Gudstjänstledaren ber en egen formulerad bön om förlåtelse, 
försoning och nåd med förbön för den som ska bekräfta sitt 
dop.

TAL
Gudstjänstledaren läser en bibeltext och håller ett tal om tro, 
dop och medlemskap.

* TROSBEKÄNNELSE
L: Den apostoliska trosbekännelsen är ett uttryck 

för vår samhörighet med den kristna kyrkan i alla 
tider och över hela världen. Låt oss med de orden 
tillsammans bekänna vår kristna tro:

Alla: 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,

Gudstjänstordningar
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 de heligas gemenskap,
 syndernas förlåtelse,
 kroppens uppståndelse
 och det eviga livet. Amen.

DELANDE

* BEKRÄFTELSE AV DOP
Frågan ställs till den som vill bekräfta sitt dop. Alternativt kan 
frågan formuleras som ett påstående. 

ALTERNATIV 1 

L: Vill du leva i ditt dop och spegla Kristus i ditt liv?

Det personliga svaret avges.

ALTERNATIV 2

L: NN, du är döpt i Faderns, Sonens och den heliga 
Andens namn. 

 I dopet har du förnyats som skapad till Guds avbild, 
du har fått del i Jesus död och uppståndelse, och du 
har fått den heliga Anden som en gåva. Vill du leva 
i det dopet, med församlingens och med Andens 
hjälp?

Det personliga svaret avges.

ALTERNATIV 3

Den som önskar dopbekräftelsen kan i samråd med guds-
tjänstledaren utforma en egen formulering som uttrycker vilja 
att leva i sitt dop, bekännelse och eventuellt vittnesbörd.

D
ELAN
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* VÄLSIGNELSEAKT 
Välsignelsen sker med ett kors tecknat med vatten i pannan 
och en bön med handpåläggning.

ALTERNATIV 1

L: Du är döpt in i Jesus Kristus. (Lev då i Kristus.)
 Han fyller dig med liv av sitt liv,
 och ljus av sitt ljus,
 nu och alltid.
 Gå i Jesus frid.

ALTERNATIV 2

L: Gud själv, helig och kärleksfull, har sagt sitt ja  
till dig. 

 Lev i ditt dop och tjäna Kristus med glädje.
L: 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.

ALTERNATIV 3 

Gudstjänstledaren ber en välsignelsebön för den som just  
bekräftat sitt dop.

Gudstjänstordningar
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SÄNDNING

FÖRBÖN
ALTERNATIV 1

L: Gud vi tackar dig för att du i skapelsen ger oss 
vatten som är nödvändigt för livet. På samma sätt 
låter du strömmar av levande vatten flyta fram hos 
dem som sätter sin tillit till dig. 

 Låt detta vatten förvandla oss, vår kyrka och vår 
värld. 

 Hjälp NN och oss alla att alltid förbli i det livet. 
Påminn honom/henne om att den livsomskapande 
kärlek som dopet vittnar om alltid finns vid hennes/ 
hans sida. Amen.

ALTERNATIV 2

L: Helige Gud, du som är tålmodig och god och som 
inte handlar med oss utifrån våra synder utan  
utifrån din stora kärlek, du har hört NN:s längtan 
efter gemenskap med dig och vi tror och vet att du 
alltid omslutit henne/honom. 

 Så kom heliga Ande och fyll NN igen med allt ditt 
goda, så att hon/han får reflektera ditt ljus och bli 
till välsignelse för oss och för andra. Bevara NN 
som din ögonsten, göm henne/honom i dina vingars 
skugga. Amen.
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ALTERNATIV 3

Gudstjänstledaren formulerar en egen förbön om skapelse, 
nyskapelse och livet i församlingen.

SÄNDNINGSORD
L: Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud 

och gemenskap från den heliga Anden åt er alla. 
Amen.

SÅNG/MUSIK/KREATIVA UTTRYCK

Gudstjänstordningar
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Konfirmationsgudstjänst

Anvisningar

Konfirmationstiden är en inbjudan till unga och äldre att lära sig 
om och få dela kristen tro och livet som människa i kyrka och 
samhälle: att växa i kunskap och erfarenhet samt att få möjlighet 
att själv ta ställning till tro, dop, nattvard och medlemskap i 
församlingen.

Barn och unga tillhör Gud. Det är församlingens gemen
samma uppgift att hjälpa barnen att bli medvetna om denna till
hörighet. Församlingen har som uppdrag att förkunna evangelium, 
ge undervisning om kristen tro och erbjuda gemenskap i och 
med treenig Gud. 

I en viktig tid i en ung människas liv vill vi därför erbjuda 
konfirmationsläsning och i en konfirmationsgudstjänst bekräfta 
det konfirmanden lärt sig, erfarit, utvecklats genom och kommit 
fram till. I vissa sammanhang används begreppet kristendoms
skola. 

Konfirmationsläsningen är en process som avslutas med en 
konfirmationsgudstjänst. I samband med den kan även nattvard 
firas. 

Den lokala församlingen ansvarar för att erbjuda konfirma
tion. Då konfirmationsläsningen sker tillsammans med andra 
församlingar, ekumeniskt eller genom att anordna läger, bör 
samråd ske med den enskilda konfirmandens församling. Om 
det blir aktuellt med dop är detta extra viktigt. Konfirmations
gudstjänst och dop bör så långt som möjligt hållas i den lokala 
församling där konfirmation och dop antecknas.

 I samband med konfirmationsgudstjänsten är det lämpligt 
att dela ut intyg till konfirmanderna. 

Konfirmationsgudstjänst
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Ordning

Denna ordning är utformad som en fullständig gudstjänst, 
med de fyra flödena: Samling – Ordet – Delande – Sändning. 
Om man önskar redovisning av konfirmationsläsning kan den 
inkluderas under Ordet eller Delande eller förläggas till ett 
annat tillfälle. 

Konfirmationsgudstjänstens konstituerande moment ut-
görs av förbön och sändning samt välsignelseakt. Anvisningar, 
bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras 
efter situationens krav. Konfirmationsgudstjänsten är en av 
de gudstjänster där barn och ungdomar står i centrum på ett 
särskilt sätt. Detta innebär att man planerar och genomför den 
tillsammans med konfirmanderna, deras ledare och eventuella 
faddrar.

Gudstjänstordningar
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SAMLING

* INGÅNGSMUSIK/GEMENSAM SÅNG
Konfirmanderna går in i kyrkan i procession med konfirm a-
tions ledare och gudstjänstledare.

INLEDNING
ALTERNATIV 1

L: I dag är vi samlade för att fira gudstjänst till
sammans med dem som deltagit i konfirmations
undervisning. 

Deltagarnas namn kan nämnas.

 Vi har under en tid fått gå på en gemensam vand
ring, fått dela gemenskap med Gud och med var
andra. Vi har delat tro och tvivel, fått undervisning 
om kristen tro, prövat och lekt. Vi har fått veta att 
vi är älskade av Gud, tänkta att leva i gemenskap 
med Gud och med varandra i hela Guds skapelse. 
Vi har blivit påminda om att Gud aldrig överger 
någon av oss. Och Gud är här nu, Gud som är 
kärlek och som varit med er på vägen hit och som 
kommer att följa er på er vandring genom livet.

ALTERNATIV 2

L: I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn.
 Vi är nu samlade till konfirmationsgudstjänst. 

Deltagarnas namn kan nämnas.

 Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son 

SAM
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– Jesus Kristus. Gud älskar världen, allt Gud skapat 
och varje människa utan undantag. Genom Jesus 
liv, död och uppståndelse får vi förstå vem Gud är. 
Vi får ta emot förlåtelse, liv och gemenskap. I för
samlingen, som är Guds redskap för sin mission, är 
Gud nära genom sin Ande, med hopp och befrielse 
för den här världen. Om detta och mycket annat 
har vi samtalat. Nu är vi här för att fira gudstjänst 
tillsammans och be Gud välsigna våra konfirmander.

BÖN
ALTERNATIV 1

L: Gud, du källa av kärlek och hopp, du har skapat 
oss i glädje och stolthet och möter oss alltid med 
öppna armar. Vi tackar dig att du är här nu. Vi 
tackar dig för de konfirmander vi får möta här 
och ber att vi ska se på varandra med respekt och 
nyfikenhet. Vi kommer i förväntan på att du vill 
möta oss i sånger, bibelord, tystnad och böner. Vi 
kommer med det som är våra liv just nu och ber att 
vi får ta emot vad du vill ge, med öppna hjärtan.

ALTERNATIV 2

L: Låt oss be:  
Gud, tack för varenda konfirmand som är här i 
dag. Tack att du har skapat var och en i kärlek. 
Tack att vi får tro att du är nära oss alla, att vi får 
möta dig och att du tar emot oss där vi är. Jesus 
Kristus, du vår vän, vår förebild och vägvisare. 

 Tack att du öppnat vägen till evigt liv, att du går 

Gudstjänstordningar
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med oss och leder oss på livets väg. Heliga Ande, 
du Guds närvaro, vår kraft och hjälpare. Tack att 
du är här och alltid nära. Amen. 

ALTERNATIV 3

Gudstjänstledaren ber en fri bön för konfirmanderna.

SÅNG/MUSIK/KREATIVA UTTRYCK

ORDET

TEXTLÄSNING
L: Vi hör Bibelns ord om livet i tron, gemenskapen 

och Guds löften:

En eller flera texter kan väljas. Det är lämpligt att anknyta  
till någon av de berättelser om Jesus som konfirmanderna 
samtalat om under konfirmationstiden. 

Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan 
för att döpas av honom. Men Johannes ville hindra ho
nom och sade: ”Det är jag som behöver döpas av dig, 
och nu kommer du till mig.” Jesus svarade: ”Låt det ske. 
Det är så vi skall uppfylla allt som hör till rättfärdig
heten.” Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt 
steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig, och 
han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka 
sig över honom. Och en röst från himlen sade: ”Detta är 
min älskade son, han är min utvalde.” 

(Matt 3:13–17)

O
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När fariseerna fick höra hur han hade gjort saddukeerna 
svarslösa samlades de, och för att sätta honom på prov 
frågade en av dem, en laglärd: ”Mästare, vilket är det 
största budet i lagen?” Han svarade honom: ”Du skall 
älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med 
hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det 
största och första budet. Sedan kommer ett av samma 
slag: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa 
båda bud vilar hela lagen och profeterna.” 

(Matt 22:34–40)

Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så 
som jag har älskat er skall också ni älska varandra. 

( Joh 13:34) 

Ytterligare texter: Matt 28:16–20, Luk 6:46–49, Luk 10:25–37, 
Joh 15:11–17, 1 Joh 3:16–18.

PREDIKAN ELLER KREATIVA UTTRYCK
Gudstjänstledaren eller konfirmanderna läser en bibeltext, 
håller en predikan eller gestaltar texten genom andra kreativa 
uttryck. Här finns också utrymme för tal till konfirmanderna. 

* TROSBEKÄNNELSE
L: Under konfirmationstiden/kristendomsskolan har 

ni med egna ord fått formulera er tro. Nu ska vi 
bekänna den gemensamma kristna tron. Vi gör 
det med orden i den apostoliska trosbekännelsen 
för att uttrycka vår samhörighet med den kristna 
kyrkan i alla tider och över hela världen. Låt oss 
därför bekänna:

Gudstjänstordningar
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Alla: 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.

SÅNG/MUSIK/KREATIVA UTTRYCK

DELANDE

FÖRBÖN
Gudstjänstledaren ger tecken åt konfirmanderna att komma 
fram och ställa sig framför församlingen/framför knäfallet.  

D
ELAN

D
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Vid förbönen deltar ledare från undervisningen och represen-
tanter från församlingen och Equmeniaföreningen.

ALTERNATIV 1

L: Livets Gud, tack för dessa ungdomar.

Var och en nämns vid namn.

 Tack för deras nyfikenhet, klokhet och kritiska 
frågor. Tack för allt som de är, att du har gjort dem 
precis sådana de är. Tack för det vi har fått dela, liv 
och tro, undervisning, gemenskap, att du har varit 
med. Vi ber att din kärlek och nåd ska omsluta 
dem i livets olika skeden. Låt ditt ord lysa upp deras 
väg. Öppna dem för din kärlek och ge dem mod  
att leva. Amen.

ALTERNATIV 2

L: Livets Gud, vi tackar dig för din kärlek till dessa 
ungdomar.

Var och en nämns vid namn.

 Låt dem tillsammans med varandra och i försam
lingens omsorg fortsätta växa i tro, vishet, helighet 
och kärlek. Låt din heliga Ande fylla dem med tillit  
och med hopp, så att de kan följa dig och bli till 
välsignelse för människor nära och långt borta.  
I Jesus namn. Amen.

ALTERNATIV 3

Gudstjänstledaren ber en fritt formulerad bön för konfirman-
derna. 

Gudstjänstordningar
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HERRENS BÖN 
L: Tillsammans med Guds kyrka i hela världen ber vi 

(som Jesus lärt oss):
Alla: 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.

SÄNDNING

* VÄLSIGNELSEN 
Bön för var och en med nämnande av namn:

ALTERNATIV 1

L: Gud tack för din kärlek, var alltid nära NN med 
din goda Ande. 

ALTERNATIV 2

L: NN, Gud är med dig nu och alltid.

SÄN
D

N
IN

G

Konfirmationsgudstjänst

Equmeniakyrkan_inlaga_original.indd   131 2019-10-08   15:55



132

Därefter ber gudstjänstledaren för alla konfirmander till-
sammans: 

L: 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.

BIBELUTDELNING 
Konfirmationsintyget, en bibel och/eller en andaktsbok  
överlämnas.

SÄNDNINGSORD
Konfirmanderna vänder sig om mot församlingen. Innan  
utgångsprocessionen börjar kan gudstjänstledaren ge ett  
sändningsord också till församlingen:

ALTERNATIV 1

L: Vänner, låt oss gå i frid och med mod, som goda 
vittnen om livet.

ALTERNATIV 2

L: Så må nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från 
Gud och den gemenskap som den heliga Anden 
skapar bära oss under dagens timmar, när natten 
kommer, tills den nya dagen gryr. Amen. 

ALTERNATIV 3

Gudstjänstledaren använder ett alternativt sändningsord  
fritt formulerat, från psalmbok eller bönbok, efter den lokala  
traditionen eller efter situationens förutsättningar.

* UTGÅNGSMUSIK/GEMENSAM SÅNG

Gudstjänstordningar
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Välkomnande av  
nya medlemmar

Anvisningar
Församlingen välkomnar som medlem var och en som är döpt 
och som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre. För
samlingen kan även ge möjlighet till medlemskap i väntan på 
dop. En person kan tas emot som medlem genom att bekänna 
sin tro och sitt dop eller genom att överföra sitt medlemskap 
från en annan kristen församling. Detta sker i samtal med för
samlingens föreståndare då man också formellt blir medlem i 
församlingen. Barn kan på föräldrars/vårdnadshavares önskan 
bli medlemmar, om församlingen så medger. 

I församlingen är det viktigt att på olika sätt aktualisera 
frågan om medlemskap. En person som söker medlemskap kan 
redan vara med i en församling. Om det är så, sker intagning via 
flyttningsintyg. För personer som tillhör vissa kyrkotraditioner 
kan övergång till ett annat samfund särskilt behöva uppmärk
sammas. För alla församlingar är det viktigt att vara ekumeniskt 
medvetna.

Det är en god ordning att nya medlemmar välkomnas i en 
gudstjänst. För vissa är det viktigt att få svara ja på frågan om 
de vill tillhöra församlingen och att detta får vara ett tydligt 
tillfälle att bekänna sin tro. För andra är det inte så. Här behövs 
varsamhet i hur välkomnandet utformas.

Ordning
Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst. 
Den placeras då mellan flödena Samling och Ordet. Anvis-
ningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och for-
muleras efter situationens krav. Det personliga välkomnandet 
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med förbön är det konstituerande för gudstjänsten. Nya med-
lemmar kan också ge ett personligt vittnesbörd. Använd gärna 
symboler av skilda slag som tydliggör samhörigheten med för-
samlingen, exempelvis ljuständning och kristusljus. 

Gudstjänstordningar
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SAMLING

SÅNG/MUSIK/KREATIVA UTTRYCK 
 
INLEDNING
L: Det är en stor glädje när församlingen får ta emot 

och hälsa nya medlemmar välkomna. I dag får vi 
göra det.

ALTERNATIV 1

L: Här i X församling är alla välkomna. Att bli medlem 
är ett sätt att visa tillhörighet, att få stöd och ge 
stöd, att bära och bli buren, att söka och möta Gud 
tillsammans med andra. 

 Xkyrkan är en del av den världsvida kroppen som 
är Jesus Kristus, där Kristus själv är huvudet. Vi 
är inte perfekta, men vi har Jesus som förebild och 
frälsare. Nu är vi glada att få välkomna just dig/er 
som medlem/medlemmar i detta andliga hem.

ALTERNATIV 2

L: Vi är skapade att leva i gemenskap med varandra 
och med Jesus Kristus. Det är tillsammans med 
alla de heliga vi förmår fatta längden och bredden 
och höjden och djupet av Kristi kärlek och Guds 
fullhet. Vi vill vara en öppen gemenskap där fler 
känner samhörighet med varandra och med Kristus. 
Därför är det en stor glädje när NN i dag välkomnas 
som medlem/medlemmar och församlingen berikas 
med en ny medlem/nya medlemmar. 

SAM
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De nya medlemmarna ställer sig inför församlingen, nämns 
vid namn och presenteras.

L: Församlingen är Kristi kropp, där gudomligt och 
mänskligt möts. Vi inbjuds att bli en del av denna 
kropp och där vara delar som är till för varandra.  
I församlingen möts vi till gudstjänst, där Guds ord 
och evangelium delas, dop äger rum och nattvard 
firas. I denna gemenskap får vi växa i tro och enhet 
på dopets grund. Trons kraftkällor hjälper oss att 
växa och leva i Guds mission. Kristus blir synlig när 
vi förkunnar evangeliet och praktiserar kärlekens 
tjänst. 

 Jesus Kristus är huvudet för kroppen, församlingen. 
Det är i honom som vi är till. Vi hälsar var och en 
som vill tillhöra denna gemenskap välkommen 
som medlem.

ORDET

TEXTLÄSNING
L: Vi hör Bibelns ord om tro, dop och gemenskapen i 

Guds församling/kyrka: 

En eller flera texter kan väljas.

Jesus säger: ”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)

O
RD

ET
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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. 

(Rom 12:4–5)

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. Om foten säger: ”Jag är ingen hand, jag hör inte 
till kroppen”, så hör den likafullt till kroppen. Och om 
örat säger: ”Jag är inget öga, jag hör inte till kroppen”, 
så hör det likafullt till kroppen. Om hela kroppen var 
öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel,  
vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett 
varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. 
Om alltsammans var en enda kroppsdel, vad blev det då 
av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en 
enda kropp. 

(1 Kor 12:13–20) 

TAL OM FÖRSAMLINGEN
Gudstjänstledaren läser en bibeltext och håller ett kort tal om 
tro, dop och medlemskap.

Välkomnande av nya medlemmar
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* TROSBEKÄNNELSE
L: Den apostoliska trosbekännelsen är ett uttryck 

för vår samhörighet med den kristna kyrkan i alla 
tider och över hela världen. Låt oss med de orden 
tillsammans bekänna vår kristna tro:

Alla: 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.

Gudstjänstordningar
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DELANDE

FRÅGA OM MEDLEMSKAP 
Gudstjänstledaren vänder sig till den/dem som vill bli medlem/
medlemmar. 

ALTERNATIV 1

L: Vill du bekräfta din tro på Jesus Kristus och på 
dopets grund dela församlingens gemenskap och 
uppgift?

Det personliga svaret avges.
Gudstjänstledaren vänder sig mot församlingen. 

L: Vill ni som församling omsluta NN i gemenskap 
och kärlek för att tillsammans med henne/honom 
förnyas och växa i tro, hopp och kärlek?

Församlingen svarar unisont.

L: Välkommen/välkomna som medlem/medlemmar  
i X församling. 

ALTERNATIV 2

L: Vill du dela församlingens gemenskap och uppgift? 

Det personliga svaret avges.
Gudstjänstledaren vänder sig mot församlingen.

L: Vill ni som församling dela trons liv och försam
lingens gemenskap med NN?

Församlingen svarar unisont.

L: Välkommen/välkomna som medlem/medlemmar  
i X församling.

D
ELAN

D
E

Välkomnande av nya medlemmar
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ALTERNATIV 3 

Gudstjänstledaren välkomnar den nya medlemmen/de nya 
medlemmarna utifrån församlingens medlemsbegrepp/de nya 
medlemmarnas förutsättningar.

FÖRBÖN
Förbön med handpåläggning för den/dem som välkomnats 
som medlem/medlemmar. Här kan fler personer från försam-
lingen, t.ex. styrelsen, vara med och be.

ALTERNATIV 1

L: Gud, tack för församlingen. Tack för att vi får 
följa Jesus och tillsammans vara hans kropp här 
och nu. Tack för NN/dem som vi nu har fått hälsa 
som medlem/medlemmar i vår församling. Heliga 
Ande, för NN/dem djupare in i din gemenskap. 
Hjälp oss alla att vara beredda på att förändras nu 
när vi berikas med en ny medlem/nya medlemmar  
i vår församling. Amen.

ALTERNATIV 2

L: Gud, tack att du bygger din församling. Nu tackar 
vi dig för att du i kärlek har dragit NN till dig och 
att du sedan hennes/hans födsel med din Ande har 
utrustat henne/honom med goda gåvor. Vi ber att 
NN här i din församling ska få fördjupas i förundran 
inför dig, få dela sina bördor, bli utrustad till tjänst 
och sänd med hoppet om ditt rike till oss och till 
andra människor hon/han har omkring sig. NN är 
en av dina heliga och vi tackar dig för den gåva du 
gett oss genom henne/honom. Amen.

Gudstjänstordningar
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ALTERNATIV 3

Gudstjänstledaren formulerar en egen förbön för den nya  
medlemmen/de nya medlemmarna.

SÄNDNING

* VÄLSIGNELSEN

ALTERNATIV 1

L: Gud välsignar dig, NN, med sin nåd och kärlek. 
 I Faderns, Sonens + och den heliga Andens namn. 

Amen. 
 Gå i frid och tjäna Herren med glädje.

ALTERNATIV 2

L: Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud 
och gemenskap från den heliga Anden åt er alla. 
Amen.

SÅNG/MUSIK/KREATIVA UTTRYCK
Här kan eventuell gåva från församlingen överlämnas.  
Gudstjänstledaren kan uppmana församlingen att be för den 
nya medlemmen/de nya medlemmarna. Gudstjänstledare  
och eventuellt förebedjare tar den nya medlemmen/de nya 
medlemmarna i hand.

SÄN
D

N
IN
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Välkomnande av nya medlemmar
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Bikt 

Anvisningar

Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att 
leva i, och leva ut, Guds vilja till frälsning för hela världen. En 
del i Guds frälsningsverk är att Gud ger förlåtelse för våra synder. 
I mötet med Gud och varandra kan vi behöva påminnas om ordet: 
”… har han syndat skall han få förlåtelse. Bekänn därför era 
synder för varandra, och be för varandra …” (Jak 5:15–16). 

Att ångra, bekänna och få Guds förlåtelse bekräftad är i 
många fall vägen till upprättelse och helgelse. Detta gestaltas 
och praktiseras på olika sätt i kyrkans många traditioner. 

Att vara människa är att leva i en värld som inte har blivit 
det Gud avsåg den att vara i skapelsen. Som mänsklighet lever 
vi med ondska. En del av det onda har vi som människor ansvar 
för. Detta är vår synd och skuld, och för det behöver vi förlåtelse 
och befrielse. Det vill Gud ge oss. Vi kan ta emot det på många 
sätt: i våra enskilda förböner, i kollektiv bön i en gudstjänst eller 
i en annan grupp. Vi kan även ta emot den i ett enskilt samtal 
med en medmänniska. I kyrkans tradition kallas detta bikt.

I relation till Gud, till medmänniskor, till skapelsen och till 
oss själva har vi krympt, skadat, utnyttjat och blundat för det 
Gud har gett oss som gåvor. Vi blir sårade och vi sårar andra. 
Vi är skyldiga till synd och utsatta för synd. Syndaförlåtelsens 
centrum är inte våra misslyckanden, utan glädjen och förundran 
över att Gud upprättar det brustna.

Den människa som söker förlåtelse och upprättelse i till ex
empel bikt bär med sig viljor, roller, rädslor, sorger, erfarenheter 
och minnen. Den som tar emot bikten behöver vara lyhörd. Allt 
som skaver i en människas liv ska inte bekännas och förlåtas. 
Synd och skuld behöver bekännas och förlåtas, men inte skam. 
Ibland tar krafterna eller alternativen slut. I sådana fall är det inte 
bikt, utan själavård, som är vägen till befrielse och upprättelse.  

Gudstjänstordningar
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Ibland har den som söker bikten snarare blivit drabbad av andras 
synd. Den som tar emot bikten hjälper den som söker bikten att 
se sin situation med nya ögon. Bikten föregås därför av ett eller 
flera själavårdande samtal och följs upp genom erbjudande om 
fortsatt själavård och samtal. 

Som människor kan vi känna att det finns det som inte kan 
förlåtas. Bikten påminner oss om att Guds kärleks möjligheter 
är större och mer omfattande än mänskliga begränsningar. Guds 
möjligheter att upprätta övergår sorgen och vreden över det som 
blev fel. I avlösningen får vi höra att Gud, trots det som varit, 
vill upprätta oss, fortfarande har förtroende för oss och vill  
använda oss i sitt rikes tjänst.

I kyrkans tradition är bikten nära förknippad med bot, bätt
ring och helgelse. Boten kan vara en handling som syftar till att, 
där så är möjligt, läka det som brustit. I samtalet i anslutning 
till bikten kan den sökande få hjälp att formulera övningar som 
syftar till förändring. Ett sådant beslut är aldrig en förutsättning 
för förlåtelsen. Gud ger förlåtelse utifrån sin kärlek och nåd. Ur 
denna vetskap kan vi få kraft och hjälp till nya vanor. Kärleken är 
i grunden villkorslös. Den upphör inte genom kriser, men saknar 
ändå inte krav på vad vi kan förvänta oss av varandra.  

Alla kristna är kallade att bära varandras bördor. Till det 
hör också att lyssna till bekännelser och påminna varandra om 
Guds upprättelse och förlåtelse. Den som ordinerats till pastor 
i Equmeniakyrkan har gett löfte om en absolut tystnadsplikt. 
Svensk lagstiftning ger präster och pastorer en unik tystnadsrätt, 
som innebär att präst eller pastor inte kan tvingas att vittna i 
domstol om det som framkommit under bikten. Det betyder att 
det som sägs i bikten inte under några omständigheter får föras 
vidare, inte heller kan pastorn tvingas göra det. Detta löfte är en 
viktig grund som skapar trygghet för människor att sätta ord på 
det som de annars inte skulle våga benämna.

Bikt, liturgisk syndabekännelse, liksom enskild bekännelse 
har i grunden samma funktion och behöver vara väl förankrad 

Bikt
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i såväl vår teologi och vår bild av Gud som i vår människosyn, 
och den behöver spegla vår grundsyn på synd, skuld, försoning, 
befrielse, upprättelse och helgelse. 

Ordning

Denna ordning är fristående och innehåller de fyra flödena 
Samling – Ordet – Delande – Sändning. Anvisningar, bibel-
texter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter 
situationens krav. Bikten bör ske på en avskild plats. Biktens 
konstituerande delar är syndabekännelse och avlösning. Avlös-
ningen uttalas i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. 

Den som tar emot bikten bör för sig själv och för den bikt-
ande markera tillfällets karaktär av andakt/gudstjänst genom 
att i normala fall klä sig i pastorsskjorta. Använd gärna sym-
boler av skilda slag som tydliggör biktens gåva, exempelvis ett 
kors och ett tänt ljus.

Gudstjänstordningar
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SAMLING

INLEDNING
Den som tar emot bikten välkomnar den som vill bikta sig  
och ser till att platsen de möts på är avskild och att de inte 
kommer att störas av andra. Här kan den biktande också få  
en påminnelse om att det som sägs i bikten inte kommer att 
föras vidare till andra. 

BÖN
ALTERNATIV 1

L: Gud, du blev människa i Jesus Kristus. Vi kommer 
till dig som är full av nåd och sanning. Låt din 
Ande göra oss så trygga med din nåd att ingen oro 
hindrar oss från att våga tala sant om oss själva. 
Du är ljus och i dig finns ingen fördömelse. 

ALTERNATIV 2

L: Barmhärtig och nådig är du, Herre, sen till vrede 
och rik på kärlek. Därför är den här platsen och 
den här stunden kärlekens och upprättelsens plats. 
Så låt ditt gudomliga byte ske, där vi får andas ut 
vår skuld och vi får andas in din förlåtelse. 

ALTERNATIV 3

Den som tar emot bikten ber en bön som påminner om Guds 
nåd och trofasthet.

SAM
LIN

G

Bikt
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ORDET 

TEXTLÄSNING
L: Vi hör Bibelns ord om Guds nåd och trofasthet: 

En eller flera texter kan väljas.

Du är Herren, den Högste, 
full av medkänsla, sen till vrede och rik på kärlek, 
människors lidanden väcker din ånger. 
Du, Herre, har i din mildhet och godhet 
lovat dem som syndat mot dig 
att de får omvända sig och bli förlåtna; 
i din stora barmhärtighet har du bestämt 
att syndare kan omvända sig och bli räddade. 

(Man v. 7)

Gud sände inte sin son till världen för att döma världen 
utan för att världen skulle räddas genom honom. 

( Joh 3:17)

Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med 
handling och sanning. Då förstår vi att vi är sanningens 
barn, och om vårt hjärta dömer oss kan vi inför honom 
övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och 
förstår allt. 

(1 Joh 3:18–20)

Ytterligare text: Ps 145:8.

O
RD

ET

Gudstjänstordningar
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DELANDE

BEKÄNNELSE
Den som har sökt bikt bekänner vad hon eller han bär på.
Den som biktar sig kan be:

Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på 
många sätt har syndat, med tankar, ord, gärningar och 
underlåtelse. Särskilt bekänner jag nu … Möt mig i din 
barmhärtighet, och förlåt mig för Jesu Kristi skull, vad 
jag har brutit.

Den som biktar sig kan också själv formulera sin bekännelse 
och bön om förlåtelse och upprättelse, eller så kan den som 
tagit emot bikten lyfta fram detta inför Gud.

BÖN
ALTERNATIV 1

L: Du, Jesus Kristus, har sagt att sanningen ska göra 
oss fria och därför har en bekännelse delats här 
inför dig. Hör nu NN:s bön om den förlåtelse som 
upprättar och som med din Andes hjälp leder vidare 
på livets väg. 

ALTERNATIV 2

L: Jesus Kristus, du soluppgång för den som vandrar  
i mörkret, du genomlyser oss så att allt i våra liv 
blir synligt, inte för att döma utan för att ge liv. 
Omsluten av ditt ljus har NN delat sin bekännelse.

D
ELAN
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ALTERNATIV 3

Den som tar emot bikten ber en fri bön.

AVLÖSNING
ALTERNATIV 1

L: 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.

ALTERNATIV 2

L: När vi bekänner våra synder är Gud trofast och 
rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar 
oss från all orättfärdighet. Min vän, du har fått 
förlåtelse för dina synder. 

 I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn. 

 (Luk 5:20, 1 Joh 1:9 bearb.)

Båda: 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.

Gudstjänstordningar
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BÖN
L: Gud, tack att du förlåter, befriar och upprättar oss. 
 Följ oss med din nåd och låt oss få leva som dina 

barn. Vi ber nu om att få leva i din sanning och 
kärlek, och växa i vandringen med Jesus Kristus, 
vår Frälsare. Amen.

SÄNDNING

* VÄLSIGNELSEN
L: 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.

SÄN
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Vigsel

Anvisningar

Äktenskapet i reformatorisk bemärkelse bygger på makarnas 
ömsesidiga kärleksförklaring och vilja att dela livet med varandra. 
Därmed blir det naturligt att komma till kyrkan, fira gudstjänst 
och be om Guds välsignelse över dem som förenas i äktenskap. 

Människan är skapad att i kärlek leva i gemenskap med Gud 
och med varandra. Det är i kärleken, människans djupa längtan 
efter Gud, som vi möts till gudstjänst. Att vi formas av den vi 
älskar är ett grundmotiv för gudstjänsten. Vi möter Faderns  
skapande kreativitet, Sonens kärlek och Andens närhet och en
gagemang i vår värld. Detta ger oss bilder av det som är gott och 
eftersträvansvärt. Det blir till en bestående grundton i våra liv. 

I vigselgudstjänsten blir kärlekens formande kraft tydlig. 
När två människor står i församlingens mitt och ber om Guds 
välsignelse blir det en bön om att leva nära varandra och hjälpa 
varandra att blomstra. I tryggheten att ha lovat varandra trohet 
och respekt uppstår ett utrymme för växt som kan bära genom 
hela livet. 

Vigseln är en angelägenhet mellan två människor och Gud. 
Vigseln är också församlingens vilja att be om vägledning för 
och välsignelse över dessa två. Den kristna kyrkan bestämmer 
var, när, hur och med vem gudstjänst firas. 

Vigselgudstjänsten föregås av samtal. Vid detta samtal  
klarlägger vigselförrättaren att de som vill gifta sig har förstått  
vigselns innebörd och av egen fri vilja är beredda att gå in i  
äktenskap. I planeringen av gudstjänsten klargörs vilka moment 
som är konstituerande och vilka vigselparet kan påverka utform
ningen av.

I Equmeniakyrkan har ordinerade pastorer vigselbehörighet. 
Det betyder att de kan viga par med laga verkan. Vigselrätten 
bygger på att vigseln sker enligt Equmeniakyrkans ordning. 

Gudstjänstordningar
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Ordning

Denna ordning är utformad som en fullständig gudstjänst, 
med de fyra flödena: Samling – Ordet – Delande – Sändning. 
Om vigseln förläggs som ett moment i en större gudstjänst 
infogas den mellan flödena Samling och Ordet, men behöver  
då kortas i tillämpliga delar.

Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas 
och formuleras efter situationens krav. Vigselgudstjänsten är 
en av de gudstjänster där man samråder med dem som söker 
gudstjänsten. Det som är juridiskt konstituerande för en vigsel 
är det ömsesidiga samtycket och vigselförrättarens förklaring 
av vigselparet som äkta makar. Minst två vittnen ska vara när-
varande. En svensk vigselförrättare måste ställa frågan, få svar 
och göra tillkännagivandet på svenska. Det som konstituerar 
en vigselgudstjänst är dessutom förbön och välsignelse. Vigsel-
förrättaren ska av vigselparet få ett bevis på hindersprövning 
utfärdat av Skatteverket, som intygar att det inte föreligger 
laga hinder för vigseln. Hindersprövningen har tidsbegränsad 
giltighet, så det är viktigt att vigselförrättaren håller sig inom 
av intyget angivna tider för vigseln. Vigselförrättaren ansvarar 
för att äktenskapet registreras hos Skatteverket.

Vigselgudstjänsten kan även utformas utan laga verkan, 
om exempelvis borgerlig vigsel ägt rum och paret önskar en 
kyrklig bekräftelse.

Vigsel
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SAMLING

* INGÅNGSMUSIK
Vigselparet går in i kyrkan under musik och stannar inför  
vigselförrättaren längst fram i kyrkan.

SÅNG/MUSIK/KREATIVA UTTRYCK 
 
INLEDNING
ALTERNATIV 1 

L: I Faderns, Sonens + och den heliga Andens namn.
 Gud är kärlek – och kärleken är från Gud.
 I dag har vi samlats till vigselgudstjänst för att NN 

och NN ska förenas i äktenskap. 
 Nu är ni här, NN och NN. Ni är här för att ni 

älskar varandra och vill lova varandra trohet och 
respekt. 

 Vi som är familj, vänner och församling är också 
här, för att dela er glädje och er förväntan på livet. 
Vi är här för att be för er och er väg tillsammans.

 Gud är här. Gud är kärlek och har varit med er  
hittills i livet och kommer att vara med er på er 
fortsatta vandring genom livet.

ALTERNATIV 2

L: I Faderns och Sonens + och den heliga Andens 
namn är vi nu samlade till vigselgudstjänst.  
Gud, som är kärlekens Gud och som en dag ska 
bjuda oss till den stora festen i sitt rike, är redan 

SA
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här tillsammans med oss för att göra detta till en 
jublande fest och välsigna er kärlek. 

ALTERNATIV 3

Vigselförrättaren formulerar fritt ett välkomnande.

BÖN
ALTERNATIV 1

L: Gud, tack för livets under och för det under som 
var och en av oss är. Tack att du har gett oss gåvan 
att kunna älska varandra. Tack för sinnligheten 
och skönheten vi ser i den vi älskar. Nu ber vi: låt 
kärleken, vänskapen och gemenskapen växa och 
fördjupas i denna stund och för alltid. Amen.

ALTERNATIV 2

L: Gud, du som älskar oss människor, tack att du är 
här och fyller denna plats och denna stund med 
din heliga närvaro. Vi tackar dig att du har varit 
med NN och NN på de vägar som fört dem hit  
och för att du ska bära dem vidare genom livet. 
Förunderlig och god är du, vår Skapare och vän, 
som fyllt oss med förmågan att älska och att älskas. 
Amen.

ALTERNATIV 3

Vigselförrättaren ber en fri bön om Guds kärlek för de två som 
ska förenas i äktenskap.

FÖRSAMLINGSSÅNG

Vigsel
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ORDET

INLEDNINGSORD
L: 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, att 
skapa ett hem tillsammans, att vara trogna mot 
varandra och att utvecklas tillsammans i närhet 
och lyhördhet för varandra. Äktenskapet behöver 
vårdas med ömhet och omsorg för att kärleken 
med Guds hjälp ska växa genom åren.

TEXTLÄSNING
L: Vi hör Bibelns ord om kärlek: 

En eller flera texter kan väljas.

”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)

Gudstjänstordningar

O
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Vad du är skön, min älskade, 
vad du är skön! 
Dina ögon är duvor …
Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta, 
som ett sigill vid din arm. 
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.

(Höga visan 1:15, 8:6–7a)

Jesus svarade: ”Har ni inte läst att Skaparen från början 
gjorde dem till man och kvinna?” Och han fortsatte: 
”Därför skall en man lämna sin far och sin mor för 
att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är 
inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får 
människan alltså inte skilja åt.”

(Matt 19:4–6)

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.” 

( Joh 15:9–12)

Vigsel
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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)

Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte strids
lysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte ut
manande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ing
en 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)

Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. 

(Gal 6:2)

Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran 
från kärleken och gemenskap från Anden, om det finns 
ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig  
genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tan
ke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var 
ödmjuka och sätt andra högre än er själva. 

(Fil 2:1–3) 

Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä 
er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet 
och tålamod. Ha fördrag med varandra och var över
seende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren 

Gudstjänstordningar
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har förlåtit er skall också ni förlåta. Men över allt detta 
skall ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. 
Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till 
som lemmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet.

(Kol 3:12–15)

SÅNG/MUSIK/KREATIVA UTTRYCK

DELANDE

* FRÅGORNA
Frågorna besvaras i tur och ordning av de båda parter som ska 
ingå äktenskapet.

ALTERNATIV 1

L: Inför Gud och i denna församlings/dessa vittnens 
närvaro frågar jag dig, NN: Vill du ta emot NN 
som din hustru/man och älska henne/honom och 
vara henne/honom trogen genom hela livet? 

NN och NN svarar ja. 

ALTERNATIV 2

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

NN och NN svarar ja. 

D
ELAN

D
E

Vigsel
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* BÖN ÖVER RINGARNA
Vigselförrättaren kan lyfta upp ringen/ringarna eller så kan alla 
tre tillsammans hålla i ringen som ett tecken på gemensam bön.

ALTERNATIV 1

L: Kärlekens Gud, välsigna NN och NN i deras äkten
skap. Låt denna ring/dessa ringar för dem vara ett 
tecken på deras löften om tro, hopp och kärlek. 
Amen.

ALTERNATIV 2

L: Gud, du som är kärlek: låt denna ring/dessa ringar 
få glimma som en påminnelse i dagar som är och 
dagar som kommer. Låt ringen/ringarna påminna 
om den skatt de har i varandra, om den kärlek de visar 
varandra och är burna av. Påminn dem om att du som 
är kärleken, som varit med vid detta tillfälle, alltid är 
med dem för att dela all deras sorg och glädje. Amen.

ALTERNATIV 3

Vigselförrättaren ber en fri bön för vigselparet och deras  
ömsesidiga vilja till kärlek.

* ÄKTENSKAPSFÖRKLARING OCH RINGVÄXLING
Vigselparet läser i tur och ordning sin del av äktenskaps  -
för klaringen. Därefter sker ringväxling.

L: Låt oss höra er äktenskapsförklaring.

ALTERNATIV 1

Vigselpar:  NN, jag älskar dig. Jag ger dig/tar emot denna  
 ring som ett tecken på vår kärleks gemenskap. 

  Allt jag är ger jag till dig, allt jag har delar jag 
  med dig. 

Gudstjänstordningar
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ALTERNATIV 2

Vigselpar: NN, jag älskar dig. Därför tar jag emot dig 
  som min hustru/man. Jag vill dela glädje 
  och sorg med dig och vara dig trogen till 
  livets slut. Som ett tecken på detta ger jag 
  dig/tar jag emot denna ring.

ALTERNATIV 3

Paret kan utforma en egen äktenskapsförklaring i samråd  
med vigselförrättaren. Den ska uttrycka den egna viljan att 
ingå äktenskap, men kan i övrigt vara ett personligt uttryck  
för kärleken. 

* TILLKÄNNAGIVANDET 
L: Ni har nu ingått äktenskap med varandra och 

bekräftat detta inför Gud och denna församling/
dessa vittnen. Som Jesu Kristi tjänare säger jag:  
Ni är nu äkta makar.

SÄNDNING

VIGSELTAL
Kan placeras här eller före vigselakten. Vigselförrättaren håller 
ett kort tal till vigselpar och församling.

FÖRBÖN
Om möjligt böjer vigselparet knä under den efterföljande  
förbönen. 

SÄN
D
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ALTERNATIV 1

L: Gud, du som är kärlek, helighet och hopp, vi tackar 
dig för att du är här. 

 Vi ber för NN och NN. Låt deras liv tillsammans 
få djupa rötter genom deras tillit och respekt för 
varandra. Hjälp dem att ge plats och uppmuntra 
det bästa hos varandra, så att de får växa och ut
vecklas. Andas liv i överflöd i och mellan dem, så 
att de tillsammans och var för sig får bära frukt 
och bli till välsignelse för andra och för varandra. 

 Gud, genom livets storm och stiltje är du med.  
Låt allt det som de ser fram emot, allt som de oroas 
över och allt som kommer att ske, dra dem närmare 
varandra och närmare dig. 

 Vi ber också för oss alla som är här och de relationer  
vi står i. Du vet om det som fungerar, det som är 
svårt och det som har brustit. Du vet om den som 
sörjer en förlorad livskamrat, den som längtar efter 
gemenskap. Kom nära i allt det vi är, gläds över, 
saknar och längtar efter. Vi ber för NN och NN. 
Hjälp oss som finns runt omkring dem att vara till 
välsignelse, i glädje, i vardagens rytm och i sorg. 
Gud, välsigna oss alla med kärlek och ömhet. 
Amen.

ALTERNATIV 2

L: Gud, du som är kärlek, vi tackar dig för kärleken 
mellan NN och NN och för all den kärlek du har 
till oss alla. 

Gudstjänstordningar
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Alla: Gud, vi tackar dig.
L: Vi ber för NN och NN, som i dag har lovat varandra 

ömsesidig kärlek och trofasthet. 
Alla: Gud, välsigna dem. 
L: Vi ber att deras hem ska fyllas av kärlek, trygghet 

och sanning och vara en plats för växande, glädje 
och kreativitet. 

Alla: Gud, välsigna deras hem. 
L: Vi ber för NN och NN:s familjer och vänner. Låt 

dem vara till välsignelse för NN och NN i både 
stunder av skratt och stunder av tårar. 

Alla: Gud, låt oss vara till välsignelse för dem.
L: Vi tackar dig, Gud, för ditt löfte att vara oss nära 

till tidens slut. Bär NN och NN, och dra dem genom 
allt som sker närmare varandra och dig. 

Alla: Gud, välsigna deras framtid.
Alla: Gud, hjälp dem att leva tillsammans i tro, hopp 

och kärlek. Amen.

ALTERNATIV 3

Vigselförrättaren och/eller andra i församlingen ber en fri bön 
för de nygifta och deras framtid.

HERRENS BÖN
L: Tillsammans med Guds kyrka i hela världen ber vi 

(som Jesus lärt oss): 
Alla: Vår Fader, du som är i himlen. 
 Låt ditt namn bli helgat. 
 Låt ditt rike komma. 

Vigsel
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 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.

SÅNG/MUSIK/KREATIVA UTTRYCK  
 
VIGSELBEVIS ÖVERLÄMNAS 
 
FÖRSAMLINGSSÅNG 
 
* VÄLSIGNELSEN 
L: Herren välsignar er, NN och NN, 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.

* UTGÅNGSMUSIK
Vigselparet vänder sig om mot församlingen. Innan utgångs-
processionen kan vigselförrättaren ge ett avslutande sänd-
ningsord till församlingen.

Gudstjänstordningar
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ALTERNATIV 1

L: Faderns omsorg, Sonens kärlek och den heliga  
Andens tillgivenhet omsluter er under dagens  
timmar, när natten kommer och när morgonen 
gryr. Amen.

ALTERNATIV 2

L: Jesus Kristus, som i evighet säger sitt ja till oss,  
bär oss i dag och alla dagar till tidens slut.

ALTERNATIV 3

Vigselförrättaren använder en alternativ välsignelse, fritt  
formulerad, från psalmbok eller bönbok, efter den lokala  
traditionen eller efter situationens förutsättningar.

Vigsel
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Förbön för under året födda 
och adopterade barn

Anvisningar
Tacksägelse i samband med ett barns födelse eller en adoption är 
exempel på moment som kan inkluderas i kyndelsmässodagens 
gudstjänst. Många kyrkor samlar barnfamiljerna till en särskild 
dag av tacksägelse, på motsvarande sätt som alla helgons dag 
har blivit en minneshelg över de under året avlidna. I kyndels
mässodagens gudstjänst läses evangelieberättelsen om när den 
nyfödde Jesus bärs fram i templet. 

I medeltida kyrklig tradition välsignades de ljus som skulle 
användas i kyrkan under året. De familjer som församlingen har 
kontakt med och som har fått ta emot ett barn under året, får 
inbjudan till detta tillfälle. I ordningen nämns barnen vid namn 
och ett ljus tänds för var och en. Ljuständningen avslutas med 
bön. 

Vid det här tillfället kan det också vara lämpligt att tända 
ljus och be för föräldrar som inte fick ett levande barn, och för 
alla som längtar efter barn. Detta kan ske under flödet Delande  
i församlingens förbön. 

Ordning

Denna ordning infogas som en del i en större gudstjänst. Den 
placeras då mellan flödena Samling och Ordet. De aktuella 
familjerna får komma fram och samlas kring ljusbäraren eller 
kring en för söndagen framtagen motsvarighet. Det konstituer-
ande momentet är den personliga förbönen för de barn som 
fötts eller adopterats under året som gått.

Gudstjänstordningar
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SAMLING

INLEDNING

ALTERNATIV 1

L: I dag vill vi tända ljus och tacka för de barn som 
har fötts/adopterats under förra året. Genom vår 
verksamhet har vi kontakt med många barn, och  
i dag har vi några här. Välkomna fram. 

Varje förälder/vårdnadshavare får tillfälle att säga sitt barns 
namn och berätta när det föddes/adopterades.

ALTERNATIV 2

L: Varje barn som föds bär på omätbara djup av  
möjligheter och är en gåva till världen och till oss. 
Därför vill vi i dag tacka Jesus, som är barnens 
vän, för de barn som fötts/adopterats under året.

Varje förälder/vårdnadshavare får tillfälle att säga sitt barns 
namn och berätta när det föddes/adopterades.

ORDET

TEXTLÄSNING
L: Vi hör Bibelns ord om Guds nåd och liv: 

En eller flera texter kan väljas.

Din nåd är dyrbar, o Gud, 
i dina vingars skugga finner människor tillflykt.

O
RD
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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.” 

(Ps 36:8–10)

När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag 
tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom 
inför Herren – det står nämligen i Herrens lag att varje 
förstfödd av mankön skall helgas åt Herren – och för 
att offra två turturduvor eller två unga duvor, så som 
det är föreskrivet i Herrens lag … När de hade fullgjort 
allt som föreskrivs i Herrens lag återvände de till sin 
hemstad Nasaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av 
styrka och vishet, och Guds välbehag var med honom. 

(Luk 2:22–24, 39–40)

DELANDE

LJUSTÄNDNING
L: Nu tänder vi ljus för var och en av er som är här.  

Vi tänder också ljus för NN/dem som inte är här 
och för alla världens barn.

Ljuständning för varje barn – ljusen tänds antingen av guds-
tjänstledaren eller av föräldrarna/vårdnadshavarna. Här kan 
man också tända ett ljus för dem som inte fick ett levande 
barn eller för dem som längtar efter barn. 

D
EL
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BÖN
ALTERNATIV 1

L: Gud, genom barnen visar du oss något av vad livet 
är och vem du är. Nu har vi tänt ljus för NN. Tack 
för att hon/han/de finns här, hos oss. Vi tänker 
också på andra små barn, som vi känner men som 
inte är här, och för alla barn som föddes förra året. 
Jesus Kristus, du som själv lät dig födas som ett 
litet barn, lika beroende och sårbar, låt alla barn få 
känna sig välkomna i världen. Gud, med din Ande, 
var nära med din ömhet och ge din välsignelse. 
Amen.

ALTERNATIV 2

L: Jesus Kristus, i ditt rike har barnen plats. 
 Vi tackar dig för de gåvor barnen är till världen 

och till oss och ber att vi ska ge varandra utrymme 
att växa och utvecklas genom hela livet. 

 Låt alla de barn vi nämnt och tänkt på omslutas av 
kärlek och gränser som ger dem frihet och trygghet,  
så att de hittar goda vägar genom livet. 

 Låt vuxna omkring dem vara lyhörda för den vishet 
och glädje du lagt i små barn och låt oss ana vad 
det betyder att du kallar oss alla för dina barn. 
Amen.

ALTERNATIV 3

Gudstjänstledaren ber en fri bön för vart och ett av barnen, 
såväl de närvarande som övriga barn. Momentet kan avslutas 
med gemensam bön för barnen.

Förbön för under året födda och adopterade barn
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Skolavslutning

Anvisningar

Församlingar har ofta samarbete med närbelägna skolor när det 
gäller skolavslutning vid jullov och sommarlov. Det kan röra sig 
om mångåriga traditioner och ett förtroende som byggts upp 
under lång tid. 

Det är skolans rektor som har ansvar för skolavslutningen. 
Rektor är skyldig att följa skollagen. Debatten i Sverige om hur 
skolavslutningen kan utformas har varit omfattande. Skolverket 
anger att det inte får förekomma några konfessionella inslag och 
nämner predikan eller annan förkunnelse som exempel, men 
framför allt får inte bön, trosbekännelse eller välsignelse före
komma. 

Skolverket uppmanar rektor till dialog med kyrkan för  
att försäkra sig om att det inte finns konfessionella inslag vid 
avslutningen. Det är självklart att företrädaren för församlingen 
ska hålla sig till det som blivit överenskommet med rektor.  
Om församlingen upplever att utformningen av skolavslutningen 
inte går att förena med kyrkans uppdrag, är det viktigt att det 
kommer fram till skolan. Då är det enligt skollagen skolans  
ansvar att arrangera avslutningen på annat sätt. 

Gudstjänstordningar — Skolavslutning
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Andakter på institutioner

Anvisningar

Situationen för människor som befinner sig på institution skiljer  
sig mycket åt. Vistelsen kan vara för en kort tid eller en lång tid, 
hon eller han kan vara sjuk, dement eller helt frisk. Här möts 
människor med olika kulturell bakgrund. Förmågan att se,  
höra eller röra sig i rummet kan variera.

Vid andakter för äldre är det viktigt med igenkänning.  
Sjung psalmer och sånger som kan antas vara kända. Föremål 
som väcker minnen och associationer kan stimulera till berättande 
och minnen. Samtal kring borden eller med personalen kan ge 
insikter i vad som ger igenkänning och fungerar för andaktens 
olika flöden. 

Ordning

Förslaget till andakt följer gudstjänstens fyra flöden, Samling  
– Ordet – Delande – Sändning. Inslagen under Delande  
anpassas efter deltagarna och situationens krav. I förslaget  
till andakt har för tydlighets skull ett par av musiktillfällena 
skrivits ut. Ytterligare inslag kan läggas in.

Andakter på institutioner 
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SAMLING

Församlingssång
Välkommen
Bön

ORDET

Bibeltext
Betraktelse, bön

DELANDE

Ljuständning, samtal vid bord, 
 andra handlingar eller inga handlingar 
Bön

SÄNDNING

* Välsignelsen
Församlingssång

Gudstjänstordningar
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Minnesgudstjänst och  
andakt vid dödsfall

Anvisningar för minnesgudstjänst
I kristen tradition finns en lång rad gudstjänster när någon har 
dött. Längs avskedstagandets väg möts de närmast sörjande av 
församlingens omsorg och förböner. Tillsammans söker vi tröst  
i Guds ord och löften om hoppet och evigheten. 

När en olycka eller katastrof inträffar efterfrågas ofta kyrkans 
representanter. När krisen är ett faktum är det viktigt att vara 
lyhörd för de initiativ som spontant uppkommer. Det behövs 
symbolhandlingar och ord som befriar tankar och känslor. Det 
är viktigt att det som sker på minnesstunden eller minnesguds
tjänsten förmedlar trygghet och att den som deltar inte ska behöva 
känna sig obekväm. Om minnesgudstjänsten inte har gudstjänst
karaktär talar man om minnesstund.

Frågan om religiös tillhörighet hos de drabbade är alltid  
aktuell. Respekt för den avlidnas och de anhörigas religiösa till
hörighet är självklar, samtidigt som det inte ska råda något tvivel 
om den egna kristna identiteten. Utifrån detta kan minnes stunder 
hållas i en inkluderande anda, där en mångfald av livs tolkande 
texter kan komma till användning. När en minnesgudstjänst 
ordnas i samband med en olycka eller katastrof har oftast en 
viss tid gått efter händelsen. Om det finns ett ekumeniskt råd på 
orten, ordna gärna så att gudstjänsten firas ekumeniskt och med 
sjukhuskyrkan om så är möjligt. 

I minnesgudstjänsten är uppdraget tredelat: ge gott om tid, 
ge ord åt det meningslösa, ge hopp.

Många arbetsplatser, inklusive skolor och förskolor, har egna 
rutiner och ordningar för om och hur en minnesstund ska hållas. 
Om församlingen blir inkopplad kan det alltså redan finnas en 

Minnesgudstjänst och andakt vid dödsfall
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ordning. Men det kan också finnas en förväntan på att pastorn/
diakonen ska utforma minnesstunden, ibland med kort varsel. 

I förberedelsen är det särskilt viktigt att känna till omständig
heterna kring dödsfallet/dödsfallen, olyckan eller katastrofen, 
tänka in den förväntade gruppen av deltagare samt att involvera 
eventuella samarbetande institutioner. Rörelsen i rummet kan 
uttryckas med hjälp av till exempel fotografi och kondoleansbok. 
Inslagen i minnesstunden bör ligga så nära det den avlidna/ 
de avlidna stod för som möjligt. Det är viktigt att ge information 
om vad som har hänt och möjlighet att uttrycka sin sorg, dela 
gemenskapen och saknaden, och mötas av en hälsning om fram
tid och hopp.

Anvisningar för andakt vid dödsfall

Andakt som hålls vid dödsfall i samma rum som den avlidna 
kallas ibland för utfärdsbön. Den kan hållas i hemmet, i direkt 
anslutning till dödsfallet, eller när den döda i kistan lämnar 
hemmet. Andakten kan också hållas på sjukhuset eller annan 
plats där den avlidna har vårdats. Den är enkel och innehåller 
bibelord, psalm, bön och välsignelse. Om anhöriga har egen  
musik de vill spela finns givetvis utrymme för det. Tonen i val  
av psalm och bibelord väljs utifrån situationen. 

Ett samtal med anhöriga innan andakten är lämpligt, särskilt 
om situationen är hastigt uppkommen och känslomässigt på
frestande. Frågan om barns närvaro kan komma upp och är viktig 
att tänka igenom innan. Ofta kan barn vara med, förutsatt att 
de själva vill det. Barnen kan uppmanas att rita eller skriva något 
till den döda, eller ta med något som de kan lämna hos den döda.

Gudstjänstordningar
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Ordning

Ordningen är utformad för att fungera både vid minnesguds-
tjänst och andakt vid dödsfall. Delar kan användas även vid 
minnesstund.

Vid minnesgudstjänst kan den användas för gudstjänster 
på arbetsplatser, skolor eller andra gemensamma samman-
hang. Om dessa samlingar inte har gudstjänstkaraktär talar 
man i stället om minnesstund. Konstituerande momentet i 
gudstjänsten är möjlighet för deltagarna att uttrycka sin sorg, 
dela gemenskapen och saknaden samt mötas av en hälsning 
om framtid och hopp. 

Ordningen kan också användas i samband med dödsfall i 
samma rum som den avlidna. Detta kallas ibland för utfärds-
bön. Rummet där den avlidna ligger ställs i ordning med ljus 
och andra symboler. Kroppen förbereds av de anhöriga eller 
vårdpersonal. 

Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan 
väljas efter situationens krav. Det konstituerande är närvaron 
med den avlidna och möjligheten att ta ett farväl. Ordningen 
är utformad att vara fristående och innehåller de fyra flödena 
Samling – Ordet – Delande – Sändning. 

Minnesgudstjänst och andakt vid dödsfall
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SAMLING

INLEDNING 
L:  I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn. 

Om så behövs ger gudstjänstledaren en kort beskrivning av 
vad som hänt.

MUSIK 
 
BÖN 
ALTERNATIV 1 

L:  Gud, glädjen blev till sorg. Svaren blev till frågor. 
Var nära och låt oss känna att du bär också genom 
livets svåraste stunder. Amen.

ALTERNATIV 2 

L:  Gud, vi vänder oss till dig med allt som fyller oss 
just nu. Du vet om vår sorg och smärta, och vi ber 
att du ska hjälpa oss att bära. Gud, hjälp oss att lita 
på att du är här och nu. Gå vid vår sida och omslut 
oss med din kärlek. Amen.

ALTERNATIV 3 

Avsedd för andakt vid dödsfall. 

L:  Till dig som öppnar din famn för oss genom liv och 
död kommer vi och ber:  
Omfamna nu NN när inte längre vi kan nå henne/
honom. Vi tackar dig för allt det goda NN fått 
möta genom sitt liv och tackar dig för att hon/han 

Gudstjänstordningar
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nu får vila ut från det som varit hennes/hans bördor. 
Vi ber om din välsignelse över våra minnen och de 
sätt NN format oss, så att det får bli till nytt liv i 
oss. 

 Du livets Gud, omfamna också oss som lever kvar 
och låt oss ana din verklighet här mitt ibland oss. 
Din kärlek är utan gräns. Du är med oss till tidens 
slut. En dag är det gamla förbi och då gör du all
ting nytt. Amen.

ORDET

BIBELLÄSNING 
L:  Vi hör Bibelns ord om döden och livet: 

En eller flera texter kan väljas.

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 

Minnesgudstjänst och andakt vid dödsfall
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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. 

(Ps 23)

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. 

(Ps 139:13b–16)

Se även bibeltexter vid begravning, på sidan 201.

Om det är lämpligt kan ett kort tal hållas som samlar ihop alla 
de känslor som finns i denna situation och som påminner om 
att Jesus är hos oss och stöder, bär oss och ger oss hopp.

TYSTNAD 
Vid minnesgudstjänst är det lämpligt med en tyst minut.  
Deltagarna kan stå upp. 

Gudstjänstordningar
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DELANDE
 
Gudstjänstledaren inbjuder och anvisar de möjligheter som 
finns för gudstjänsten. Det kan vara ljuständning med möjlig-
het att nämna namn, en klagomur att lämna skrivna böner i, 
att riva sönder tyg, lägga ner blommor eller andra lämpliga 
handlingar. För andakt vid dödsfall, där den döda finns med  
i rummet, kan möjlighet ges att ta farväl och lämna något hos 
den döda.

FÖRBÖN 
ALTERNATIV 1 

L: Gud, nu är vi här. NN har lämnat oss/är död/NN:s 
liv är slut. Du vet allt som vi känner och tänker 
just nu. Tack att du är med oss, och att NN nu får 
vila hos dig. Tack för allt som NN har fått betyda. 
Hjälp oss att ta hand om varandra. Amen.

ALTERNATIV 2 

L: Till dig som öppnar din famn för oss genom liv och 
död kommer vi och ber: 

 Omfamna NN nu när vi inte längre kan nå henne/ 
honom. Vi tackar dig för allt det goda NN fått 
möta genom sitt liv och för att hon/han nu får vila 
ut från det som varit hennes/hans bördor. 

 Du Herre känner allt det som sagts och gjorts  
tillsammans med NN och det som förblivit osagt 
och ogjort. Vi ber dig, välsigna våra minnen. Vi 
ber att du tar emot NN i din famn och ger henne/
honom liv av ditt liv. Du livets Gud, omfamna  
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också oss som lever kvar så att vi kan ana din  
verklighet här och nu. Din kärlek är utan gräns. 
Du är med oss till tidens slut. En dag är det gamla 
förbi och då gör du allting nytt. Amen. 

ALTERNATIV 3 

Gudstjänstledaren ber en bön med tacksamhet över livet och 
tillförsikt inför döden.

HERRENS BÖN 
L: Tillsammans med Guds kyrka i hela världen ber vi 

(som Jesus lärt oss): 
Alla: 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.

Gudstjänstordningar
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SÄNDNING

* VÄLSIGNELSEN
Minnesgudstjänsten/andakten avslutas med en kort  
sluthälsning.

ALTERNATIV 1

L: Så må nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från 
Gud och den gemenskap som den heliga Anden 
skapar bära oss under dagens timmar, när natten 
kommer, tills den nya dagen gryr. Amen. 

ALTERNATIV 2 

L: Herren välsignar oss och beskyddar oss. 
 Herren låter sitt ansikte lysa över oss och visar oss nåd. 
 Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin fred. 
 I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn. 

Amen.

ALTERNATIV 3

Gudstjänstledaren ger ett sändningsord.

MUSIK

Minnesgudstjänst och andakt vid dödsfall
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Andakt vid dödsfall för död
fött barn, barn som dött vid  
födseln eller i späd ålder 
Anvisningar
Framför allt inom Sjukhuskyrkan, men också till medarbetare i 
en församling, kan frågan komma om dop av dödfött barn eller 
barn som har dött vid födseln. Dopet tillhör livet, därför döps 
inte döda. Däremot kan kyrkan erbjuda en gudstjänst där barnets 
namn nämns. Det blir ett sätt att bejaka barnet som person, som 
en del av familjen, och att bejaka föräldrarna som föräldrar. Detta 
kan vara särskilt viktigt om de inte är föräldrar sedan tidigare. 
Det blir ett tillfälle där man både får mötas och ta avsked. 

Oftast sker gudstjänsten på sjukhuset, kanske i ett rum där 
levande ljus inte får tändas. Ändå kan ett ljus skickas med hem. 
Det kan också vara viktigt att ha med blommor. Om anhöriga 
har egen musik som de vill spela, ska de givetvis få utrymme för 
det. Äldre syskon kanske vill rita, skriva en hälsning eller lämna 
något hos barnet.

Ordning
Rummet där barnet ligger ställs i ordning. Samspelet mellan 
anhöriga, personal och gudstjänstledare är viktigt. 

Denna ordning är utformad att vara fristående och 
innehåller de fyra flödena Samling – Ordet – Delande – Sänd-
ning. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan 
väljas och formuleras efter situationens krav. Det konstitue-
rande i andakten är namngivning av barnet och möjligheten 
att både hälsa och ta farväl. 

De anhöriga kan med fördel använda symboler av skilda 
slag som anknyter till de förhoppningar man haft för detta barn.

Gudstjänstordningar
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SAMLING

INLEDNING
L: I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn. 
 Vi har samlats här omkring NN:s och NN:s lilla  

son/dotter (NN:s lillebror/lillasyster) som inte 
längre lever. Ett efterlängtat möte, som ni sett fram 
emot och längtat efter, har förvandlats till avsked. 
Men innan vi tar farväl behöver vi få mötas.

 Det är viktigt att ni är här i dag för att se och hälsa 
på NN och NN:s barn. (Liksom ta emot honom/
henne. Några av er har redan sett honom/ henne 
och varit med honom/henne en stund.) Nu är vi 
här för att ta emot ert barn och kalla honom/henne 
vid namn.

SÅNG/MUSIK/KREATIVA UTTRYCK  
 
BÖN
L: Gud, vi vänder oss till dig med allt som fyller oss 

just nu. Sorgen och smärtan är stor, och vi ber att 
du ska hjälpa oss att bära. Gud, hjälp oss att lita 
på att du är här och nu. Gå vid vår sida och omslut 
oss med din kärlek. Amen.

Andakt vid dödsfall för dödfött barn, barn som dött vid födseln …
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ORDET

BIBELLÄSNING
L: Vi hör Bibelns ord: 
L: Men nu är jag alltid hos dig, 
 du håller mig vid handen.
 Du leder mig efter din vilja, 
 du för mig på härlighetens väg.
 Äger jag dig i himlen 
 önskar jag ingenting på jorden.

 (Ps 73:23–25)

eller

 Jesus kallade dem till sig och sade: ”Låt barnen 
komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike 
tillhör sådana som de.” 

 (Luk 18:16)

DELANDE

NAMNGIVNING AV BARN (I FÖREKOMMANDE FALL)
L: Gud, du som tog barnen i din famn och välsignade 

dem, var med oss nu när vi i bön (inför dig/i din 
närhet) nämner detta barns namn.

L: Vilket namn har ni gett ert barn?

Föräldrarna ger sitt svar.

Gudstjänstordningar
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Gudstjänstledaren lägger handen på barnet:

L: Ditt namn är NN. 
 NN är älskad, buren och omsluten av Gud.
 NN är unik för oss och för Gud.
 Jag tecknar korsets tecken på hans/hennes kropp.

RÖRELSE
Eventuell ljuständning, tillfälle att lämna teckning, brev eller 
något annat hos barnet.

FÖRBÖN
L: Gud, du är seendets Gud.
 Nu ber vi dig, se NN och NN som är här  

tillsammans med sitt barn – NN. 
 Se NN som är deras kärlek. 
 Gud, du som ser i det fördolda. 
 Din blick har omslutit detta barn, en av de allra 

minsta i din värld. 
 Dina ögon såg detta barn före alla andras och du 

såg henne/honom med kärlek.
 Hjälp oss att tro att det liv som började här, nu är 

hos dig, för alltid i din famn.
 Du är vårt hopp om återseende och försoning.
 Där du är, råder inte döden. Hjälp oss att tro det, 

hjälp oss att vila i det. Amen.

HERRENS BÖN
L: Tillsammans med Guds kyrka i hela världen  

ber vi (som Jesus lärt oss): 

Andakt vid dödsfall för dödfött barn, barn som dött vid födseln …
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Alla: 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.

SÄNDNING

* VÄLSIGNELSEN
L: Herren välsignar oss och beskyddar oss.
 Herren låter sitt ansikte lysa över oss och visar oss nåd.
 Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin fred.
 I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn. 

Amen.

SÅNG/MUSIK/KREATIVA UTTRYCK

Gudstjänstordningar
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Tacksägelse i gudstjänst  
vid dödsfall

Anvisningar
Tacksägelse kallas det moment i gudstjänsten där församlingen 
meddelas att en församlingsmedlem eller vän till församlingen 
har avlidit. Ibland används ordet parentation, men tacksägelse 
lyfter tydligare fram momentets syfte och innebörd. Omständig
heterna kring de avlidna är olika. Somliga är väl kända i försam
lingen och andra mindre. Det blir då viktigt att behandla alla 
med samma respekt och värdighet. Gränsdragningen kring när 
en till församlingen närstående ska nämnas i tacksägelse måste 
göras från fall till fall. Om det inte är aktuellt med tacksägelse, 
kan ändå närstående till en avliden tas med i gudstjänstens  
förbön.

Ordning

Tacksägelsen är ett tillkännagivande för församlingen; anhöriga 
eller andra närstående inbjuds till gudstjänsten.

Tacksägelsen till Gud för den gåva personen fick vara för 
gemenskapen saknar värdering, var och en värderas lika inför 
Gud som skapar och räddar alla människor. Det kan vara 
lämpligt att tända ett ljus för den avlidna som en del i tack-
sägelsen, på nattvardsbordet eller i ljusbäraren.

Följande ordning är alltså inte en fullständig gudstjänst 
utan är moment att placera in mellan gudstjänstens flöden 
Samling och Ordet. 

Tacksägelse i gudstjänst vid dödsfall 
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SAMLING

* INLEDNING
L: En av församlingens medlemmar/i församlingens 

gemenskap har fått bryta upp från detta livet för 
att vara hos Gud. NN avled dagen den datum  
månad i en ålder av X år. NN blev medlem i vår 
församling år X. 

 Vi tackar Gud för NN och den kärlek hon/han 
har fått ta emot och ge åt andra. Vi tackar Gud för 
allt vi har fått av Gud genom henne/honom, och vi 
innesluter make/maka/livskamrat/partner, barn, 
släktingar och vänner i vår förbön. 

ORDET 
  
Här finns möjlighet till kort erinran och uttryck för tacksamhet 
för vad Gud gav och gjorde genom den bortgångna. 

* TEXTLÄSNING
L: När vi nu tackar Gud för NN, instämmer vi  

gemensamt i apostelns ord: 
Alla: Om vi lever, lever vi för Herren, om vi dör, dör  

vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör, tillhör vi  
alltså Herren. 

 (Rom 14:8) 

Gudstjänstordningar
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DELANDE

* LJUSTÄNDNING
Gudstjänstledaren tänder ett ljus för den avlidna och ställer 
det på nattvardsbordet, alternativt sätter det i ljusbäraren.

* BÖN
ALTERNATIV 1

L: Gud, tack att vi får leva. Tack att du älskar oss  
varje dag, från vår första dag i livet till den sista. 
Nu när NN:s liv är slut, tänder vi ljus och ber. 

 Vi ber för NN:s make/maka/livskamrat/partner, 
barn, släktingar, vänner som sörjer och saknar nu. 

 Vi ber för oss alla. Gud, du vet att vi ibland kan 
vara rädda för döden. Påminn oss då, om att du 
är med också när vi dör, och att du sluter oss i din 
famn efter döden. Tack för NN och allt som hon/
han fick betyda. Hjälp oss att inte vara rädda. 
Amen.

ALTERNATIV 2

L: 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 vi inte förstår. 

 Påminn oss om att du är med oss även i döden. 

Tacksägelse i gudstjänst vid dödsfall 
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När nu NN:s liv är slut ber vi:  
Låt ditt ljus lysa för oss i dag. 

 Ge oss mod och hopp. 
 Välsigna och bär hennes/hans make/maka,  

livskamrat, partner, barn, släktingar, vänner i  
deras sorg. 

 Vi tackar dig för gemenskapen och vänskapen 
med NN och överlämnar nu henne/honom i din 
omvårdnad. Låt NN vila i din glädje och hjälp oss 
att vara beredda för vårt uppbrott från detta liv. 
Amen.

ALTERNATIV 3

Gudstjänstledaren ber en bön av tacksägelse för den avlidna 
och en förbön för de sörjande.

SÄNDNING

MEDDELANDE
Gudstjänstledaren kan meddela tid och plats för begravnings-
gudstjänsten om anhöriga så önskar och uppmana församlingen 
till fortsatt förbön och omsorg.

Gudstjänstordningar
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Gudstjänst på alla helgons 
dag till minne av under året 
avlidna

Anvisningar

I samband med alla helgons dag tänder många ljus vid sina  
avlidna anhörigas gravar. I församlingen firas gudstjänst där  
vi nämner vid namn de församlingsmedlemmar och de till för
samlingen närstående som avlidit under året. Ett ljus tänds för 
varje person. Till denna gudstjänst inbjuds närstående särskilt. 
Eventuellt kan man märka varje ljus med namn och ge det till 
närstående att ta med sig hem. 

Ordning

På nattvardsbordet eller på annan lämplig plats placeras ett 
ljus för var och en som avlidit sedan förra årets minnesguds-
tjänst. Det är möjligt att placera ut ett extra ljus för att var 
och en i gudstjänsten ska ha möjlighet att tänka på någon  
annan avliden, som av olika skäl inte nämns vid namn. 
Ordningen är anpassad att infogas mellan flödena Samling  
och Ordet. Det konstituerande momentet är att ljusen tänds 
ett efter ett i samband med att namnen nämns samt den efter-
följande förbönen för de sörjande.

Gudstjänst på alla helgons dag …
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SAMLING

INLEDNING
L: I dag vill vi tända ljus och tacka Gud för dem som 

under året lämnat oss.

ORDET

TEXTLÄSNING
L: Vi hör Bibelns ord om livet, döden och hoppet: 

En eller flera texter kan väljas.

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. 

(Ps 90:1–6)

Gudstjänstordningar
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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 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, 13–17)

”Se, Guds tält står bland människorna, och han skall 
bo ibland dem, och de skall vara hans folk, och Gud 
själv skall vara hos dem, och han skall torka alla tårar 
från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen 
sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas 
mer. Ty det som en gång var är borta.” 

(Upp 21:3b–4)

Gudstjänst på alla helgons dag …
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DELANDE

LJUSTÄNDNING
L: Nu tänder vi ljus för NN som avled dagen den  

datum månad i en ålder av X år. 

Ljuständning för varje avliden i tur och ordning. Ljusen tänds 
antingen av gudstjänstledaren eller av en medhjälpare.

BÖN

ALTERNATIV 1

L: Gud, nu lyser ljusen. Levande liv har bytts mot  
levande lågor. Var nära alla som sörjer och saknar. 
Låt ljuset lysa i mörkret. Påminn oss om att du är 
också på andra sidan döden, och att du vill sluta 
oss alla i din famn. Amen.

ALTERNATIV 2

L: Gud, du som omsluter både levande och döda, till 
dig sätter vi vårt hopp och vår tillit. Du ser alla som 
sörjer och saknar, möt dem med din omsorg. Var 
ett ljus i deras mörker, ge dem en hand att hålla i. 
Ge oss alla del av det liv som aldrig dör, genom  
Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

ALTERNATIV 3

Gudstjänstledaren ber en fri bön för de sörjande och om  
hoppet om evigt liv.

Gudstjänstordningar
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SÄNDNING

SÄNDNINGSORD
L: När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, 

låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, 
all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi 
har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, 
trons upphovsman och fullkomnare. 

 (Heb 12:1–2a)

Gudstjänst på alla helgons dag …
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Begravningsgudstjänst

Anvisningar

I kristen tradition finns en lång rad gudstjänster när någon har 
dött. Längs avskedstagandets väg möts de närmast sörjande av 
församlingens omsorg och förböner. Tillsammans söker vi tröst  
i Guds ord och löften om hoppet och evigheten. 

Ordningen för begravningsgudstjänst används i försam
lingens samlade gemenskap eller enskilt om de anhöriga så har 
begärt. Begravningsgudstjänsten är en gudstjänst för de levande, 
inte för de döda. Begravningsgudstjänstens syfte är att dela 
sorgen, att tacka för allt som den döda har fått betyda, att ta 
farväl av den döda och att möta det kristna hoppet. I likhet med 
dopgudstjänst och vigselgudstjänst förutsätter begravningsguds
tjänsten ett föregående samtal mellan gudstjänstledaren och de 
närmast anhöriga/dödsboets företrädare. Vid detta samtal, som 
både har själavårdande och administrativ karaktär, klargörs 
förutsättningar och innehåll för begravningsgudstjänsten. Det 
är viktigt att involvera musiker och övriga medverkande i ett 
tidigt skede. Lokala ordningar och situationens krav är viktiga 
att tillämpa i samråd med de närmast sörjande. I samtal klargörs 
frågor som rör kista eller urna, spridande av aska, kremering 
eller jordbegravning, men också förväntningar på psalmer och 
medverkande. Avskedstagande och slutönskan sker antingen i 
kyrkan/kapellet eller vid graven.

I samband med begravning av dödfött barn, barn som dött  
i späd ålder eller av människor som tagit sitt eget liv ställs sär
skilda krav på gudstjänstledaren. Sådan gudstjänst utformas 
med särskild pastoral omsorg, inte minst vid gestaltningen av 
gudstjänstens moment. 

Genom lagstiftning har kravet skärpts så att det högst får  
gå en månad mellan dödsfall och begravning. Det finns dock 
möjlighet att söka dispens.

Gudstjänstordningar
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Omständigheterna kring människors liv är olika. Det blir 
tydligt i samband med begravningsgudstjänsten. Den kan samla  
många människor, eller några få, kanske ingen alls förutom 
gudstjänstledare, musiker och representant för begravningsbyrån. 
Det kristna hoppet om uppståndelse och evigt liv kan vara en 
självklarhet för några gudstjänstdeltagare och något helt främ
mande för andra. Hur det än ser ut ska varje människa och varje 
levt liv bemötas med värdighet. 

Ordning
Denna ordning är utformad som en fullständig gudstjänst  
med de fyra flödena Samling – Ordet – Delande – Sändning. 
Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas 
och formuleras efter situationens krav. Konstituerande moment 
är överlåtelsen med bön. Minnesord över den döda hör fram-
för allt till minnesstunden. 

Använd gärna symboler av skilda slag som tydliggör döden,  
livet och det kristna hoppet. Dessa bör dock användas efter 
samråd med de närmast anhöriga. Om jord ska användas strös 
tre skovlar över kistan i form av ett kors. Blommor, ofta liljor, 
är en vanlig symbol som en del uppfattar som ljusare och vack-
rare än att strö jord på kistan. Blommorna bryts inte i stjälken 
utan läggs som de är i korsform eller i form av ett Kristusmo-
nogram. Även blomblad kan användas. Vetekorn har en tydlig 
koppling till evangeliet. Kornen kan strös över kistan, eller i en 
skål med jord vid sidan om. Alternativt kan ett veteax repas av.

Ljus kan förekomma, särskilt vid begravning av dödfödda  
barn eller barn som dött i späd ålder. De kan tändas på upp-
ståndelseljuset i ljusbäraren och stå på eller bredvid kistan. 
Ljuset är också en möjlighet när det inte finns någon kista, till 
exempel när kremering redan skett och urnan står på kistans 
plats, eller vid gudstjänst där en person dödförklarats utan att 
någon kropp hittats.

Begravningsgudstjänst
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Avskedstagandet sker i kyrkan, om inte gravsättningen 
sker i direkt anslutning till begravningsgudstjänsten. Då sker 
avskedstagande, slutönskan, och eventuellt även Herrens bön 
och välsignelse, vid graven.

Det finns ofta lokala traditioner i samband med begravning, 
minnesstund och gravsättning. Det kan vara viktigt för guds-
tjänstledaren att känna till dessa.

Gudstjänstordningar
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SAMLING 
 
 
Eventuell klockringning.

MUSIK
Officiant och de närmaste går in i kyrkan under musik, om de 
inte redan sitter på sina platser. 

INLEDNING
L: I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn. 

Amen.

ALTERNATIV 1

L: Vi har samlats i dag för att ta avsked av NN och 
överlämna henne/honom i Guds händer. Vi får 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 vår närvaro, 
Guds ord, bönen och sången. 

ALTERNATIV 2

L: Vi har samlats i dag för att ta avsked av NN och 
överlämna henne/honom i Guds händer. Vi får bli 
stilla inför livet och döden och uttrycka vår sorg 
och saknad, men också vår tacksamhet och frid.  
Vi får hämta kraft och hopp i gemenskapen med 
varandra och från Herren Jesus Kristus, livets  
ursprung och fullkomnare.

Begravningsgudstjänst
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ALTERNATIV 3

Gudstjänstledaren välkomnar till begravningsgudstjänsten och 
beskriver vad som kommer att ske i gudstjänsten.

BÖN
ALTERNATIV 1

L: 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 genom din Ande också är tröstens 
Gud, låt oss känna att du är nära och att Kristus, 
som uppstått ur döden, bär oss genom liv och död. 
Amen.

ALTERNATIV 2

L: Gud, du är vår tillflykt i liv och i död. Tack för att 
din kärlek till oss är utan gräns.

 Jesus Kristus, du som levde, dog och uppstod för 
att vi skulle få leva om vi än dör. Låt nu ditt eviga 
ljus lysa för oss denna stund.

 Heliga Ande, tack för att du ger oss stöd och tröst  
i sorg och saknad. Amen.

ALTERNATIV 3

Gudstjänstledaren ber en bön till Gud som skapar, befriar och 
ger oss nytt liv.

FÖRSAMLINGSSÅNG 
 

Gudstjänstordningar
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ORDET

BEGRAVNINGSTAL
Som underlag för talet kan någon av de bibeltexter användas 
som läses senare i gudstjänsten. En stund av tystnad med tid 
för eftertanke kan särskilt beredas plats, till exempel efter  
begravningstalet, överlåtelsen eller efter förbönen.

DELANDE

ALTERNATIV 1

L: I väntan på de dödas uppståndelse och ett evigt liv 
överlämnar vi nu NN i Guds barmhärtiga händer. 

ALTERNATIV 2

L: I förtröstan på Guds omsorg lämnar vi NN i Guds 
barmhärtiga händer. 

ALTERNATIV 3 

Gudstjänstledaren formulerar ord som förbereder församlingen 
på överlåtelsehandlingen.

* ÖVERLÅTELSEN
Officianten lägger mull på kistan i korsform eller tecknar  
korstecknet över kistan.

ALTERNATIV 1

L: Av jord är vi skapade. Till jord blir vi åter. Jesus 
Kristus är uppståndelsen och livet.

Begravningsgudstjänst
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ALTERNATIV 2

L: Av jord har du kommit. Jord ska du åter bli.  
Jesus Kristus, vår Frälsare, ska uppväcka dig på 
den yttersta dagen.

Officianten lägger blommor i form av ett kors, alternativt  
ett stiliserat Kristus monogram, på kistan.

L: Du gav NN livet. Tag emot henne/honom i din  
frid och ge henne/honom för Jesu Kristi skull en 
glädjerik uppståndelse.

Officianten strör vetekorn på kistan i korsform alternativt i en 
skål med jord.

L: Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. 
 Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. 
 Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft.

LJUSTÄNDNING 
Officianten tänder ett ljus i ljusbäraren på Kristusljuset,  
alternativt tänder ett ljus som kan stå på kistan.

ALTERNATIV 1

L: Jesus Kristus, du som är världens ljus, låt nu ditt 
eviga ljus lysa för NN. 

ALTERNATIV 2

L: Om vi lever, lever vi för Herren. Om vi dör, dör  
vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi 
alltså Herren.

* ÖVERLÅTELSEBÖN

Gudstjänstordningar
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ALTERNATIV 1 

L: Barmhärtige Gud, du som är Gud över allt i himlen 
och på jorden. I dina händer överlåter vi oss själva. 
Hjälp oss igenom vår sorg och saknad. Bevara oss 
till ditt rike och låt oss möta dig ansikte mot ansikte. 
Amen.

ALTERNATIV 2

L: Gud, du Skapare av himmel och jord,
 du världens Frälsare,
 du livets Ande,
 bevara oss i ditt rike
 nu och alltid. Amen.

ALTERNATIV 3

Gudstjänstledaren ber en bön om överlåtelse och förtröstan på 
Guds nåd.

BIBELLÄSNING
L: Vi hör Bibelns ord om livet, döden och hoppet: 

En eller flera texter kan väljas. Läsningen kan göras av annan 
är officianten.

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.

Begravningsgudstjänst
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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. 

(Ps 23)

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.

(Ps 139:5, 8–12)

Gudstjänstordningar

Equmeniakyrkan_inlaga_original.indd   202 2019-10-08   15:55



203

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)

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)

Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, 
förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? … Ty jag 
är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller 
andemakter, varken något som finns eller något som 
kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet 
eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från 
Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre. 

(Rom 8:35, 38–39)

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)

Ytterligare texter: 1 Kor 15:14–23, Upp 21:1–6, Upp 22:1–5.

Begravningsgudstjänst
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FÖRSAMLINGSSÅNG 
 
AVSKEDSTAGANDE
Avskedstagande sker här eller efter Herrens bön. Vid avskeds-
tagande kan musik förekomma.

BÖN
L: Låt oss be:
 Gud, vi tackar dig för livet som du ger oss.
 Det är fyllt av glädje och sorg, av arbete och vila.
 Nu tackar vi för NN, för allt hon/han fick betyda, 

för allt hon/han fick vara och ge.
 Hjälp oss i vår sorg, och lär oss att leva för de  

levande den tid vi har kvar.
 Vi tackar dig för din Son Jesus Kristus som öppnar 

porten till det liv som aldrig dör.
 Var oss nära – denna dag och alla dagar – och låt 

oss, när vår stund är inne, få dö i frid. Amen.

Eller annan valfri bön. Möjlighet till tystnad i samband med 
bönen.

SLUTÖNSKAN
Om avskedstagande sker i kyrkan. Officianten lyfter sin hand 
över kistan. 

ALTERNATIV 1

L: Gud, du som är uppståndelsen och livet, ge NN din 
frid och låt ditt eviga ljus lysa över henne/honom.

Gudstjänstordningar
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ALTERNATIV 2

L: Den uppståndne Kristus säger: ”Var inte rädd.  
Jag är den förste och den siste och den som lever. 
Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, 
och jag har nycklarna till döden och dödsriket.”

ALTERNATIV 3 

L: Herren bevare vår utgång och vår ingång, från nu 
och till evig tid.

HERRENS BÖN
L: Tillsammans med Guds kyrka i hela världen ber vi 

(som Jesus lärt oss): 
Alla: 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.

Begravningsgudstjänst
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SÄNDNING

* VÄLSIGNELSEN
L: 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.

FÖRSAMLINGSSÅNG OCH/ELLER UTGÅNGSMUSIK

Gudstjänstordningar
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Begravning för dödfött barn, 
barn som dött vid födseln eller 
i späd ålder

Anvisningar

Vid begravning av dödfödda eller späda barn är stor lyhördhet 
för föräldrars och eventuella syskons önskemål grundläggande. 
Att föräldrarna finns nära sitt döda barn kan vara en viktig del 
av sorgearbetet. Till exempel kan föräldrarna vara med och svepa 
barnet och bära kistan på plats om de själva önskar. Detta sker  
i samråd med begravningsentreprenören. 

Uppmuntra föräldrarna att vara delaktiga i gudstjänstplane
ringen. När man ska välja musik kan det vara något som man 
spelade för barnet medan det levde i magen. Om gravsättning 
sker i direkt anslutning till begravningsgudstjänsten kan föräld
rarna sänka ner kistan i jorden. Ljuset som ställs på kistan kan 
föräldrarna ta med sig hem efteråt. Ibland sker kremation före 
begravningen. Då kan urnan sänkas ner i jorden i samband med 
gudstjänsten.

Ordning

Denna ordning följer i stora delar begravningsordningen på 
sidan 194 men har anpassats för den speciella situationen vid 
begravning av dödfött barn, barn som dött vid födseln eller i 
späd ålder. 

I denna ordning föreslås att ljus tänds som överlåtelse-
handling. Om föräldrar eller anhöriga önskar, kan andra  
symbolhandlingar användas. 

Begravning för dödfött barn, barn som dött vid födseln …

Equmeniakyrkan_inlaga_original.indd   207 2019-10-08   15:55



208

SAMLING
 
 
Eventuell klockringning.

MUSIK
Officiant och de närmaste går in i kyrkan under musik, om de 
inte redan sitter på sina platser.

INLEDNING
L: I Faderns, Sonens + och den heliga Andens namn.

ALTERNATIV 1

L: Nu är vi här, samlade kring NN. Det är mycket i 
livet som vi inte förstår. Men också när vi står i det 
mest meningslösa vill Gud möta oss med kärlek. 
Nu är vi här med alla känslor och tankar, allt som 
har fått ord och allt som saknar ord.

ALTERNATIV 2

L: Vi har samlats i dag för att ta avsked av NN.  
Vi överlämnar henne/honom till Jesus Kristus som 
redan känner NN till fullo. Här får vi hämta kraft 
och tröst i gemenskapen med varandra och från 
Herren Jesus Kristus, livets ursprung och barnens 
vän.

ALTERNATIV 3 

Gudstjänstledaren välkomnar till begravningsgudstjänsten och 
beskriver vad som kommer att ske i gudstjänsten.

Gudstjänstordningar
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BÖN
ALTERNATIV 1

L: Gud, vi vill tro att du älskar oss och alltid är oss 
nära. Om vi lever eller dör hör vi till dig. Du har 
varit NN och NN nära under deras svåra dagar. 
Du har tagit emot deras tårar, frågor och hjälplöshet. 
Tack för att du finns hos oss nu, när vi lämnar lilla 
NN i dina händer. Amen.

ALTERNATIV 2

L: Gud, du är vår tillflykt i liv och i död. Vi ber till 
dig som är som en mor och en far för oss, att du 
nu omsluter NN och NN och alla andra som delat 
dessa svåra dagar. 

 Jesus Kristus, du som tog barnen i din famn, och 
som levde, dog och uppstod för att vi skulle få leva 
om vi än dör, låt nu ditt eviga ljus lysa för oss denna 
stund.

 Heliga Ande, tack att du ger oss stöd och tröst i 
sorgen och saknaden. Amen.

ALTERNATIV 3 

Gudstjänstledaren ber en bön till Gud som skapar, befriar och 
ger nytt liv.

FÖRSAMLINGSSÅNG

Begravning för dödfött barn, barn som dött vid födseln …
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ORDET

BEGRAVNINGSTAL
Som underlag för talet kan någon av de bibeltexter användas 
som läses senare i gudstjänsten. En stund av tystnad med tid 
för eftertanke kan särskilt beredas plats, till exempel efter  
begravningstalet, överlåtelsen eller efter förbönen.

DELANDE

* ÖVERLÅTELSEN
Ljuset tänds och ställs på eller bredvid kistan. 

ALTERNATIV 1

L: Gud, vi överlämnar NN i din famn,
 ta emot henne/honom vid ditt hjärta.
 Jesus Kristus, du som är världens ljus,
 låt ditt eviga ljus lysa för NN.
 I Faderns, Sonens + och den heliga Andens namn. 

Amen.

ALTERNATIV 2

L: Livets Gud, du som är både en mamma och en 
pappa för oss alla, till dig överlämnar vi nu NN.

 Jesus Kristus, du som är världens ljus, bär nu NN  
i din famn genom döden och in i det nya livets 
morgon.

 I Faderns, Sonens + och den heliga Andens namn. 
Amen. 

Gudstjänstordningar
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* ÖVERLÅTELSEBÖN
ALTERNATIV 1

L: Gud, ta emot NN:s och NN:s allra minsta som 
inte föddes levande. Du känner NN fullt ut.  
Hon/han har frid i ditt ljus. 

 I dina händer överlåter vi också oss själva.  
Gud, när sorgen drabbar oss så svårt, då vet du vad 
vi är med om, för i Jesus Kristus har du lidit och känt 
sorg. När ljuset oväntat kommer, glimtvis eller i en 
flödande värme, då vill vi tro att det kommer från 
dig som ett återsken av uppståndelsen i Jesus Kristus. 

 Tack för hoppet och kärleken som finns där sam tidigt 
med allt det svåra. Hjälp NN och NN genom deras 
sorg. Bevara dem åt varandra. Omslut dem med 
din läkedom, Gud, du som känner både levande 
och döda. Amen.

ALTERNATIV 2

L: Livets Gud,
 det barn som vi fått hålla alldeles för kort, det bär 

vi till dig,
 den smärta som krossar oss, den bär vi till dig,
 de frågor som ansätter oss, dem bär vi till dig,
 de föräldrar och släktingar som nu lever i saknad, 
 dem bär vi till dig.
 För du är uppståndelsen och livet.
 I ditt ljus ser vi ljus. Amen.

Begravning för dödfött barn, barn som dött vid födseln …
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ALTERNATIV 3 

Gudstjänstledaren ber en bön om överlåtelse och förtröstan  
på Guds nåd.

BIBELLÄSNING
L: Vi hör Bibelns ord om livet, döden och hoppet: 

En eller flera texter kan väljas. Se även bibeltexter vid  
begravning, på sidan 201. Läsningen kan göras av annan  
än officianten.

Inte ens i den mörkaste dal
fruktar jag något ont,
ty du är med mig,
din käpp och din stav gör mig trygg.

(Ps 23:4)

Du omger mig på alla sidor,
jag är helt i din hand.

(Ps 139:5)

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.

(Ps 139:13b–15)

Gudstjänstordningar
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Glömmer en kvinna sitt lilla barn,
bryr hon sig inte om den hon själv har fött?
Och även om hon skulle glömma,
glömmer jag aldrig dig.

( Jes 49:15)

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)

Folk kom till honom 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)

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)

FÖRSAMLINGSSÅNG 
 

Begravning för dödfött barn, barn som dött vid födseln …
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AVSKEDSTAGANDE
Avskedstagande sker här eller efter Herrens bön. Vid avskeds-
tagande kan musik förekomma.

SLUTÖNSKAN
Om avskedstagande sker i kyrkan. Officianten vänder sig  
mot kistan.

ALTERNATIV 1

L: Herren ska bevara dig, NN, nu och för evigt.

ALTERNATIV 2

L: Gud, du som är uppståndelsen och livet, ge NN 
din frid och låt ditt eviga ljus lysa över henne/ 
honom. Amen.

HERRENS BÖN
L: Tillsammans med Guds kyrka i hela världen ber vi 

(som Jesus lärt oss): 
Alla: 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.

Gudstjänstordningar

Equmeniakyrkan_inlaga_original.indd   214 2019-10-08   15:55



215

SÄNDNING

* VÄLSIGNELSEN 
L: 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.

FÖRSAMLINGSSÅNG OCH/ELLER UTGÅNGSMUSIK

Begravning för dödfött barn, barn som dött vid födseln …
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Gravsättning

Anvisningar

Gravsättning betyder att kistan eller urnan sätts ner i den grav 
som blir den avlidnas vilorum. Det kan också vara att sprida askan 
i minneslund eller efter särskilda önskemål från de anhöriga.  
För det senare krävs tillstånd från länsstyrelsen. 

Ofta sker gravsättningen vid ett annat tillfälle än begravnings
gudstjänsten. Då handlar den mer om ett helgande av vilorummet, 
eftersom den egentliga överlåtelsen ägt rum under begravnings
gudstjänsten. Gravsättningen kan också ske som den avslutande 
delen av begravningsgudstjänsten.

Ordning

Denna ordning är fullständig, med de fyra flödena Samling – 
Ordet – Delande – Sändning. Ordningen kan varieras utifrån 
lokal tradition och de anhörigas önskemål.

Sker gravsättningen i direkt samband med begravnings-
gudstjänsten kan det innebära vandring i procession från  
kyrkan/kapellet till gravsättningen. Gäller gravsättningen  
urnan efter den avlidna kan andra former för nedsänkning 
förekomma.

Gudstjänstordningar
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SAMLING

NEDSÄNKNING
Begravningsföljet samlas kring graven. Kistan eller urnan 
sänks i graven. 

ORDET

BIBELLÄSNING
Gudstjänstledaren står i direkt anslutning till graven, vänd 
mot de anhöriga och begravningsföljet. 

L: I Faderns, Sonens + och den heliga Andens namn.
 Vi hör Bibelns ord om livet, döden och hoppet: 

En eller flera texter kan väljas.

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)

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 14:2–3) 

Gravsättning
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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)

Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också  
den som skall rädda oss, herren Jesus Kristus. Han skall 
förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir 
lik den kropp han har i sin härlighet. 

(Fil 3:20–21)

DELANDE

BÖN
ALTERNATIV 1

L: Gud, som fröet vilar i jorden, så får nu NN vila  
hos dig.

 Tack för att din kärlek och omsorg om oss aldrig 
tar slut, inte ens när vi dör. Amen.

ALTERNATIV 2

L: Barmhärtige Gud, ingenting kan skilja oss från  
din kärlek. 

 Vi tackar dig för det eviga livets gåva. 
 Ge oss av ditt hopp för varje ny dag.
 Genom Jesus Kristus. Amen.
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ALTERNATIV 3

Gudstjänstledaren ber en fri bön om det eviga livets gåva.

SLUTBÖN
Eventuella handbuketter kastas ner i graven. Gudstjänstledaren 
lyfter sin hand över graven och ber:

L: Evige Gud, ge NN av din frid och låt det eviga  
ljuset lysa över henne/honom. Amen.

HERRENS BÖN
L: Tillsammans med Guds kyrka i hela världen ber vi 

(som Jesus lärt oss): 
Alla: 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.

Gravsättning
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SÄNDNING

* VÄLSIGNELSEN
L: 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, Sonens + och den heliga Andens namn. 

Amen.

Gudstjänstordningar
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Förbön för förtroendevalda, 
nya medarbetare, ungdoms
ledare, musiker

Anvisningar

När människor får församlingens uppdrag att som förtroende
valda eller anställda medarbetare vara ledare i den kristna 
församlingen vill vi, efter apostoliskt föredöme, också bekräfta 
detta med bön och handpåläggning. Detta bör ske i nära anslut
ning till att tjänsten ska påbörjas: efter val i ett årsmöte eller i 
samband med nyanställning.

Förbönen leds av församlingens föreståndare. I förbönen  
assisterar personer som på olika sätt kan ge uttryck för försam
lingens bredd och mångfald. Exempelvis är det lämpligt vid förbön 
för en ny ungdomsledare att representanter för Equmeniaför
eningen och/eller olika ungdoms och barngrupper finns med. 
Vid förbön för musiker deltar på motsvarande sätt personer från 
olika körer och musikgrupper. 

Anställda och förtroendevalda är församlingens företrädare i 
samhället, i kontakt med enskilda, föreningar, andra kyrkor och 
myndigheter av olika slag. Det förväntas därför att de anställda 
uppträder lojalt med sin arbetsgivare och att de förtroendevalda 
agerar utifrån den samlade gemenskapens intressen. 

Genom sin tjänst får såväl anställda som förtroendevalda  
insyn i människors personliga förhållanden. Det är av största vikt 
att förvalta människors förtroende genom att iaktta tystnads plikt 
om människors personliga förhållanden. Samtidigt har anställda 
och förtroendevalda kvar sina medborgerliga anmälningsplikter 
av sådana förhållanden som kommer till deras kännedom och 
som faller under allmänt åtal eller socialtjänstlagen. Därför ska 
förbönsgudstjänsten inte innehålla tystnadslöften. Vid oklar

Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare …
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heter, rådgör med församlingsföreståndaren eller den regionala 
kyrkoledaren.

Ordning

Denna ordning infogas som en del av en större gudstjänst  
och placeras mellan flödena Samling och Ordet. Anvisningar,  
bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formule-
ras efter situationens krav och de tjänster/förtroendeuppdrag 
som är aktuella. Detta bör göras i samråd med förebedjarna, 
särskilt när förbönen gäller flera nya medarbetare eller för-
troendevalda. 

Det konstituerande för gudstjänsten är det personliga  
bejakandet av tjänsten eller uppdraget och förbönen med 
handpåläggning. Det är viktigt att de praktiska förutsättning-
arna för knäfall och utrymme för alla är väl ordnade.

Gudstjänstordningar
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SAMLING

INLEDNING
L: NN, du har kallats till tjänsten som/valts till X i X 

församling. Vi välkomnar dig i ditt uppdrag genom 
att innesluta dig i församlingens förbön och vi  
ber att Gud ska ge dig mod och glädje i de många  
uppgifterna.

ORDET

TEXTLÄSNING
L: Vi hör Bibelns ord om tjänsterna i Guds församling: 

En eller flera texter kan väljas. Texten/texterna kan läsas av 
någon eller några av de vidtalade förebedjarna.

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)

Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare …
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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 12:9–12)

Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänst
erna 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) 

Ytterligare texter: Luk 22:25–27, Rom 12:4–8, Ef 3:20–21,  
Ef 4:15–16, 1 Pet 4:10–11.

TAL
Församlingsföreståndaren håller ett kort tal där de nyvalda/
nyanställda och deras uppgifter presenteras. Talet vänder sig 
framför allt till de nyvalda/nyanställda, men innehåller också 
en påminnelse till församlingen om vikten av deras stöd och 
förbön. 

För tjänster och uppdrag som innebär att föra samtal i 
förtroende, till exempel anställda eller ideella ungdomsledare, 
kan följande formulering inkluderas i talet: ”I uppdraget ingår 
att förtroendefullt bevara det som ska bevaras och föra vidare 
sådant som måste föras vidare.”

Gudstjänstordningar
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DELANDE

* FRÅGA OCH FÖRSÄKRAN 
L: Vill du/ni, genom den nåd Gud ger, under bön och 

ansvar, gå in i denna/dessa uppgift/uppgifter? 

Personligt svar avges. 

L: Vill församlingen (och Equmeniaföreningen) bekräfta 
sin kallelse till sitt (och Equmeniaföreningens) val 
av dessa till olika uppgifter samt be för dem och ge 
dem stöd i deras uppgifter? 

Församlingens (och Equmeniaföreningens) svar avges unisont.

BÖN OCH HANDPÅLÄGGNING
De nyvalda/nyanställda knäböjer.

ALTERNATIV 1

Förebedjare: 
 Vi ber att Guds levande Ande inspirerar och ger  

er mod, utrustar er med vishet och klokhet och gör 
er glada i ert arbete. I Jesus namn. Amen.

ALTERNATIV 2

Förebedjare: 
 Gud, du som genom Jesus Kristus befriar oss,  

upprättar oss och kallar oss att tjäna dig. Vi tackar 
dig för att du genom din skapelse och din heliga 
Ande ger oss olika gåvor och olika uppgifter. 

 Tack för att du tar NN i din tjänst och låter henne/

Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare …
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honom vara din medarbetare. Hjälp oss här i din 
församling att ge utrymme för hennes/hans gåvor, 
så att hon/han blir till välsignelse här i vår försam
ling och i vårt samhälle. 

 Hjälp henne/honom att finna de ord och handlingar 
som förmedlar evangeliet om Jesus Kristus i vår tid. 
Låt din heliga Ande leda och bevara henne/honom 
nu och alltid. Amen.

ALTERNATIV 3

Församlingsföreståndaren eller någon/några av förebedjarna 
ber en eller flera fria böner om Guds kärlek och nåd för dem 
som går in i tjänst/förtroendeuppdrag.

SÄNDNING

* VÄLSIGNELSEN
ALTERNATIV 1

L: Må fridens Gud styrka er i allt gott så att ni kan 
göra hans vilja. Amen.

ALTERNATIV 2

L: 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. 

Gudstjänstordningar
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Ordination av diakoner  
och pastorer

Anvisningar
I kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar ordineras 
diakoner och pastorer. En diakon eller pastor som ordinerats/ 
mottagits i Equmeniakyrkan välkomnas till tjänst i en lokal 
församling genom installation. En diakon eller pastor kan också 
inneha tjänst i kyrkan regionalt, nationellt, internationellt eller 
ekumeniskt.

Gudstjänsten leds av Equmeniakyrkans kyrkoledare.  
Gudstjänsten syftar till att påminna dem som ordineras om 
hela kyrkans uppdrag och tjänst, att höra deras vilja att gå in 
i de särskilda tjänsterna samt att samlas till förbön med hand
påläggning. Ordinationen har högtidskaraktär och förläggs  
mellan flödena Samling och Ordet. 

I gudstjänsten assisterar biträdande kyrkoledare, regionala  
kyrkoledare, kontaktpersoner för diakoner och pastorer, kyrko
styrelsens ordförande och några ledamöter, Enskilda Högskolan 
Stockholms rektor, Bromma folkhögskolas rektorer, Equmenias 
ordförande och generalsekreterare samt representanter från  
nationella och internationella samarbetskyrkor. Equmeniakyrkans 
mångfald bör bli synlig genom de medverkande.

Ordning

Denna ordning infogas som en del i en större gudstjänst och 
placeras mellan flödena Samling och Ordet. Anvisningar,  
bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras 
efter situationens krav. Konstituerande för ordinationen är 
diakonens och pastorns ordinationslöften samt den efterföljande 
bönen om den heliga Andens närvaro och handpåläggning. 
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De som ordineras kommer fram till platsen för knäfall och 
förbön. Kyrkoledaren, biträdande kyrkoledare och förebedjaren/ 
förebedjarna står vända mot kandidaterna och församlingen. 
Gudstjänsten har högtidsprägel, vilket bör synas i de med-
verkandes och kandidaternas klädval.

Gudstjänstordningar
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SAMLING

INLEDNING
L: Vi har som samlad gemenskap glädjen att till  

Equmeniakyrkan välkomna, och till diakoner och 
pastorer ordinera, personer som har fått Guds  
kallelse till den särskilda tjänsten. Ni har bejakat 
denna kallelse och vi har i dag samlats för att be 
för er och era kommande tjänster. Vi vill önska er 
Guds nåd och frimodighet, att ni får bruka era  
särskilda gåvor i tjänst för Guds församling, i kyrka 
och samhälle.

Biträdande kyrkoledare: 
 Kyrkokonferensen har beslutat att följande personer 

ska ordineras till diakoner: personerna nämns vid 
namn och pastorer: personerna nämns vid namn.

ORDET

TEXTLÄSNING
L: Vi hör Bibelns ord om de ordinerade tjänsterna i 

Guds rike: 

En eller flera texter kan väljas. Texten/texterna kan läsas av 
någon eller några av de vidtalade förebedjarna.

Härligt är att höra budbärarens steg 
när han kommer över bergen, 
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han som bär bud om seger, 
som ropar ut goda nyheter, 
bär bud om räddning
och säger till Sion: 
”Din Gud är konung!” 

( Jes 52:7)

Dela ditt bröd med den hungrige, 
ge hemlösa stackare husrum,
ser du en naken så klä honom, 
vänd inte dina egna ryggen!
Då bryter gryningsljuset fram för dig, 
och dina sår skall genast läkas.
Din rättfärdighet skall gå framför dig 
och Herrens härlighet gå sist i ditt tåg.
Då skall Herren svara när du kallar, 
när du ropar säger han: ”Här är jag.”
Om du gör slut på allt förtryck hos dig, 
hot och hån och förtal,
om du räcker ditt bröd åt den hungrige 
och mättar den som lider nöd,
då skall ljus bryta fram för dig i mörkret, 
din natt bli strålande dag.
Herren skall alltid leda dig, 
han mättar dig i ödemarken 
och ger styrka åt benen i din kropp.
Du skall bli som en vattenrik trädgård, 
en oas där vattnet aldrig sinar. 

( Jes 58:7–11)

Gudstjänstordningar
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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)

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. 

( Joh 15:16)

När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: ”Simon, 
Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör?” 
Simon svarade: ”Ja, herre, du vet att jag har dig kär.” 
Jesus sade: ”För mina lamm på bete.” Och han frågade 
honom för andra gången: ”Simon, Johannes son, älskar 
du mig?” Simon svarade: ”Ja, herre, du vet att jag har 
dig kär.” Jesus sade: ”Var en herde för mina får.” Och 
han frågade honom för tredje gången: ”Simon, Johannes 
son, har du mig kär?” Petrus blev bedrövad när Jesus 
för tredje gången frågade: ”Har du mig kär?” och han 
svarade: ”Herre, du vet allt; du vet att jag har dig kär.” 
Jesus sade: ”För mina får på bete.” 

( Joh 21:15–17)

Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till 
förkunnare eller till herdar och lärare. De skall göra de 
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heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst 
och bygga 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)

Var herdar för den hjord som Gud har anförtrott er och 
vaka över den, inte av tvång utan självmant, så som 
Gud vill, inte av vinningslystnad utan av hängivenhet. 
Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er 
lott, utan var föredömen för hjorden. 

(1 Pet 5:2–3)

ORDINATIONSTAL
Kyrkoledaren eller biträdande kyrkoledare håller ordinations-
talet:

”Följ mig!” sa Jesus och allt blev nytt. I den kallelsen 
föds och förnyas kyrkan varje dag. 

I Jesus efterföljd är vi alla kallade att tjäna och  
att vittna om skapelsen och frälsningen samt att med 
församlingens hjälp söka efter, upptäcka och bruka de 
gåvor Anden ger. Gåvorna och tjänsterna är olika, men 
Gud verkar i allt. All tjänst utgår från Gud och vänder 
sig genom kyrkan till den mänskliga gemenskapen och 
Guds skapelse.

Gud kallar och utrustar människor till särskilda 
tjänster i församlingen och i kyrkan. Tjänsterna utgår 
från vår gemensamma tro och allas tjänst. Ordinationen  

Gudstjänstordningar
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är Guds gåva till sin kyrka och ett uttryck för Guds  
kärlek till, och omsorg om, kyrkan och om hela världen.  
Den har sin grund i att Gud kallar och utrustar personer 
till särskilda funktioner i sin församling.

För att hela Guds folk ska kunna fullgöra sin tjänst 
behöver vi ordningar. En av dessa ordningar är att 
några ordineras till särskilda tjänster. Om dopet är den 
allmänna ordinationen, som omfattar allt Guds folk, 
så är ordinationen till diakon och pastor den särskilda 
ordinationen. Den särskilda ordinationen har sin grund 
i kyrkan och den allmänna ordinationen och finns för 
att de som ordineras till diakoner och pastorer ska hjälpa 
hela Guds folk i sin kallelse att vittna för världen om 
Guds gärningar i skapelsen och frälsningen. De som 
kallas till särskild tjänst ska verka för öppenhet och 
sammanhållning i gemenskapen. Diakonen och pastorn 
är Kristi tjänare i församling och samhälle. De har olika 
inriktning och uppdrag, men är två delar av den ordine
rade tjänsten.

Diakonens uppgift är att förmedla Guds ord, ge om
sorg, erbjuda gemenskap, stödja människor i utsatta  
livssituationer och stå på de förtrycktas sida. Pastorns 
uppgift är att samla och bygga upp Kristi kropp, för
kunna Guds ord, förvalta sakramenten och utöva 
själavård. Tillsammans utövar de ordinerade uppdraget 
att leda församlingen i dess liv och kallelse.

… fortsättning av tal.
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* TROSBEKÄNNELSE
L: Låt oss bekänna vår kristna tro:
Alla: 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.

DELANDE

* FRÅGA OCH FÖRSÄKRAN 
L: Inför Jesus Kristus, församlingens Herre, frågar 

jag er tillsammans var och en: Vill du bekräfta din 
kristna tro, i Andens kraft bruka de gåvor Gud har 
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lagt i dig, och leva så att du gestaltar Guds kärlek 
och försoningens hemlighet? 

Unisont svar avges av dem som ordineras till diakon eller pastor.

L: Vill du i ditt uppdrag följa Equmeniakyrkans 
gemen samma ordningar, förtroendefullt tjäna 
inom samfundet, verka för Kristi kyrkas synliga 
enhet, arbeta för rättvisa, fred och frihet åt alla 
och leda församlingens liv i dess strävan att full
göra sin kallelse? 

Unisont svar avges av dem som ordineras till diakon eller pastor.

L:  Inför Jesus Kristus, församlingens Herre, frågar  
jag er som nu ordineras till diakoner: Vill du som 
diakon vara Kristi tjänare i församling och sam
hälle, förmedla Guds ord, ge omsorg, erbjuda  
gemenskap samt särskilt stödja människor i utsatta 
livssituationer och stå på de förtrycktas sida? 

Unisont svar avges av dem som ordineras till diakon. 

L:  Vill du iaktta din tystnadsplikt om det som 
människor anförtror dig i själavårdande samtal eller 
det som rör människors personliga förhållanden? 

Unisont svar avges av dem som ordineras till diakon. 

L:  Inför Jesus Kristus, församlingens Herre, frågar  
jag er som nu ordineras till pastorer: Vill du, som  
pastor, vara Kristi tjänare i församling och samhälle, 
samla och bygga upp Kristi kropp, förkunna Guds 
ord, förvalta sakramenten och utöva själavård? 
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Unisont svar avges av dem som ordineras till pastor. 

L:  Lovar du att inte för någon röja vad som anförtros 
dig under bikt eller i enskild själavård? 

Unisont svar avges av dem som ordineras till pastor.

L:  Som samlad gemenskap frågar jag er: Vill ni bekräfta 
dessa diakoners och/eller pastorers särskilda kallelse 
och stödja dem i deras tjänst? Om ni vill det svarar 
ni ”Ja”. 

Gemenskapens svar avges unisont.

FÖRBÖN 
L: Genom bön och handpåläggning vill vi nu ordinera 

er till diakoner och pastorer i Equmeniakyrkan och 
be om Guds välsignelse över er och era tjänster.  
Låt oss be: 

De som ska ordineras knäfaller.

L: Gud, skapare, frälsare och livgivare, tack att du 
har kallat dessa vänner att tjäna dig och din kyrka 
som diakoner och pastorer. Ge dina medarbetare  
den nåd och kraft de behöver för att i bön och 
handling tjäna dig i församling och samhälle. 

 Gör dem till goda ledare och frimodiga profeter. 
Låt deras arbete för dig och din kyrka präglas 
av tålamod, trofasthet och glädje. Var dem alltid 
nära, så att deras tro, hopp och kärlek ständigt kan 
förnyas. Amen.

Gudstjänstordningar
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L: Nu ber jag er alla att innesluta de som ska ordineras 
i er förbön när vi ber för dem. Var och en kommer  
att få en personlig förbön där vi nämner varje 
namn och ber att Gud ska ta dem i sin tjänst och 
fylla dem med helig Ande. 

Förebedjarna: 
 Gud, verka med din heliga Ande i NN och använd 

henne/honom i din tjänst som diakon/pastor i din 
kyrka. 

Förbönen formuleras vidare genom fri bön av förebedjarna 
om den heliga Andens närvaro, ledning och kraft för dem som 
ordineras.

HERRENS BÖN
L: Tillsammans med Guds kyrka i hela världen ber vi 

(som Jesus lärt oss): 
Alla: 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.
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Equmeniakyrkan_inlaga_original.indd   237 2019-10-08   15:55



238

SÄNDNING

* VÄLSIGNELSEN 
Kyrkoledaren och övriga förebedjare 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.

De nyordinerade står upp.

SÄNDNINGSORD
L: Efter apostoliskt föredöme, genom bön och hand

påläggning i den treenige Gudens namn, har dessa 
diakoner och/eller pastorer nu ordinerats. Ta emot 
dem som Kristi sändebud. Kära medarbetare,  
gå i frid och tjäna Herren med glädje.

Utdelning av ordinationsbrev (i regel följer här mottagande  
av pastorer från andra samfund. Då delas ordinationsbrev ut 
efter mottagandet).
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Mottagande av diakoner  
och pastorer från annat  
kyrkosamfund 

Anvisningar

Personer som varit diakoner eller pastorer i ett annat kyrkosam
fund och som nu önskar inträda i Equmeniakyrkans medarbetar
kår ordineras inte om. De ordningar för tjänst som gällt för tjänst 
som diakon/pastor i ett annat kyrkosamfund anses giltiga också 
inom Equmeniakyrkan. Mottagande av diakoner och pastorer 
kan ske om personen redan är i tjänst i en församling som tillhör 
Equmeniakyrkan eller har för avsikt att anta en sådan tjänst. 
Dessa diakoner och pastorer tas emot i kyrkokonferensens samlade 
gemenskap och ingår därefter i medarbetarkåren under samma 
förutsättningar som de som ordinerats inom Equmeniakyrkan. 

Gudstjänsten leds av Equmeniakyrkans kyrkoledare. Guds
tjänsten syftar till att påminna dem som mottas om deras tidi
gare ordination, höra deras vilja att gå in i Equmeniakyrkans 
medarbetarkår samt samla till förbön och handpåläggning för 
dem. Mottagandet har högtidskaraktär och förläggs mellan flö
dena Samling och Ordet. I gudstjänsten assisterar de biträdande 
kyrkoledarna och övriga förebedjare som kyrkoledaren finner 
lämpliga. Equmeniakyrkans mångfald bör bli synlig genom de 
medverkande.

Ordning

Denna ordning infogas som en del i en större gudstjänst och 
placeras mellan flödena Samling och Ordet. Anvisningar,  
bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras 
efter situationens krav. Konstituerande för mottagandet är 
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diakonernas och pastorernas löften om att följa Equmenia-
kyrkans ordningar samt den efterföljande förbönen med hand-
påläggning. 

De som mottas kommer fram till platsen för knäfall och 
förbön. Kyrkoledaren och de utsedda förebedjarna står vända 
mot kandidaterna och församlingen. Gudstjänsten har högtids-
prägel, vilket bör synas i de medverkandes och kandidaternas 
klädval. 

De som mottas kan medverka i den fortsatta delen av 
gudstjänsten, i Delandets flöde genom distributionen av natt-
varden eller genom medverkan i den påföljande förbönen.

Gudstjänstordningar
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SAMLING

INLEDNING
L: Vi har som samlad gemenskap glädjen att till  

Equmeniakyrkan välkomna och ta emot diakoner 
och pastorer som har fått Guds kallelse till den  
särskilda tjänsten i vår gemenskap. 

 Kyrkokonferensen beslutar att diakoner eller pastorer  
som tidigare tjänstgjort i andra kyrkosamfund kan 
tas emot för tjänst i Equmeniakyrkan. 

 Ni har bejakat denna kallelse och vi har i dag  
samlats för att be för er och era kommande tjänster. 
Vi vill önska er Guds nåd och frimodighet, att ni 
får bruka era särskilda gåvor i tjänst för Guds  
församling, i kyrka och samhälle.

 Till diakoner ska enligt beslut i kyrkokonferensen  
mottas: 

De som mottas nämns vid namn och tidigare kyrkotillhörighet. 

 Till pastorer ska enligt beslut i kyrkokonferensen  
mottas: 

De som mottas nämns vid namn och tidigare kyrkotillhörighet.

Mottagande av diakoner och pastorer från annat kyrkosamfund
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ORDET

TEXTLÄSNING
L: Vi hör Bibelns ord om tjänsten i Guds rike: 

En eller flera texter kan väljas. Texten/texterna kan läsas av 
någon eller några av de vidtalade förebedjarna.

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
och säger till Sion: 
”Din Gud är konung!” 

( Jes 52:7)

Dela ditt bröd med den hungrige, 
ge hemlösa stackare husrum,
ser du en naken så klä honom, 
vänd inte dina egna ryggen!
Då bryter gryningsljuset fram för dig, 
och dina sår skall genast läkas.
Din rättfärdighet skall gå framför dig 
och Herrens härlighet gå sist i ditt tåg.
Då skall Herren svara när du kallar, 
när du ropar säger han: ”Här är jag.”
Om du gör slut på allt förtryck hos dig, 
hot och hån och förtal,
om du räcker ditt bröd åt den hungrige 

Gudstjänstordningar

O
RD

ET

Equmeniakyrkan_inlaga_original.indd   242 2019-10-08   15:55



243

och mättar den som lider nöd,
då skall ljus bryta fram för dig i mörkret, 
din natt bli strålande dag.
Herren skall alltid leda dig, 
han mättar dig i ödemarken 
och ger styrka åt benen i din kropp.
Du skall bli som en vattenrik trädgård, 
en oas där vattnet aldrig sinar. 

( Jes 58:7–11)

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)

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. 

( Joh 15:16)

När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: ”Simon, 
Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör?” 
Simon svarade: ”Ja, herre, du vet att jag har dig kär.” 
Jesus sade: ”För mina lamm på bete.” Och han frågade 
honom för andra gången: ”Simon, Johannes son, älskar 
du mig?” Simon svarade: ”Ja, herre, du vet att jag har 
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dig kär.” Jesus sade: ”Var en herde för mina får.” Och 
han frågade honom för tredje gången: ”Simon, Johannes  
son, har du mig kär?” Petrus blev bedrövad när Jesus 
för tredje gången frågade: ”Har du mig kär?” och han 
svarade: ”Herre, du vet allt; du vet att jag har dig kär.” 
Jesus sade: ”För mina får på bete. 

( Joh 21:15–17)

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, 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)

Var herdar för den hjord som Gud har anförtrott er och 
vaka över den, inte av tvång utan självmant, så som 
Gud vill, inte av vinningslystnad utan av hängivenhet. 
Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er 
lott, utan var föredömen för hjorden. 

(1 Pet 5:2–3)

TAL TILL DEM SOM SKA MOTTAGAS
Talet hålls av kyrkoledaren eller biträdande kyrkoledare:

”Följ mig!” sa Jesus och allt blev nytt. I den kallelsen 
föds och förnyas kyrkan varje dag. 

Gudstjänstordningar
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I Jesus efterföljd är vi alla kallade att tjäna och  
att vittna om skapelsen och frälsningen samt att med  
församlingens hjälp söka efter, upptäcka och bruka de 
gåvor Anden ger. Gåvorna och tjänsterna är olika, men 
Gud verkar i allt. All tjänst utgår från Gud och vänder 
sig genom kyrkan till den mänskliga gemenskapen och 
Guds skapelse.

Gud kallar och utrustar människor till särskilda 
tjänster i församlingen och i kyrkan. Tjänsterna utgår 
från vår gemensamma tro och allas tjänst. Ordinationen  
är Guds gåva till sin kyrka och ett uttryck för Guds 
kärlek till och omsorg om kyrkan och om hela världen. 
Den har sin grund i att Gud kallar och utrustar personer 
till särskilda funktioner i sin församling.

För att hela Guds folk ska kunna fullgöra sin tjänst 
behöver vi ordningar. Sedan tidigare har ni vana av  
att tjäna under ordinationens/vigningens insegel. Den 
särskilda tjänsten har sin grund i kyrkan och allas 
tjänst, men ska hjälpa hela Guds folk i sin kallelse att 
vittna för världen om Guds gärningar i skapelsen och 
frälsningen. De som kallas till särskild tjänst ska verka  
för öppenhet och sammanhållning i gemenskapen.  
Diakonen och pastorn är Kristi tjänare i församling och 
samhälle. De har olika inriktning och uppdrag, men är 
två delar av den ordinerade tjänsten.

Diakonens uppgift är att förmedla Guds ord, ge om
sorg, erbjuda gemenskap, stödja människor i utsatta  
livssituationer och stå på de förtrycktas sida. Pastorns 
uppgift är att samla och bygga upp Kristi kropp, för

Mottagande av diakoner och pastorer från annat kyrkosamfund
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kunna Guds ord, förvalta sakramenten och utöva 
själavård. Tillsammans utövar de ordinerade uppdraget 
att leda församlingen i dess liv och kallelse.
… fortsättning av tal.

* TROSBEKÄNNELSE
L: Låt oss bekänna vår kristna tro:
Alla: 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.

Gudstjänstordningar
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DELANDE

* FRÅGA OCH FÖRSÄKRAN 
L: Inför Jesus Kristus, församlingens Herre, frågar jag 

er tillsammans var och en: Vill du i ditt uppdrag 
följa Equmeniakyrkans gemensamma ordningar, 
förtroendefullt tjäna inom samfundet och verka 
för Kristi kyrkas synliga enhet? 

Unisont svar avges av dem som mottas. 

L: Som samlad gemenskap frågar jag er: Vill ni be
kräfta dessa personers särskilda kallelse och stödja 
dem i deras tjänst? Om ni vill det svarar ni ”Ja”. 

Gemenskapens svar avges unisont. 

FÖRBÖN 
De som mottas faller på knä. 

L: Gud, vi tackar dig för NN. Tack för att du har 
kallat dem till tjänst. Tack för din välsignelse som 
har följt dem i tidigare tjänster i din kyrka. Vi ber 
att du genom din heliga Ande fortsätter att leda 
och välsigna dem. Ge oss alla del av din gemenskap 
och led oss till en allt djupare enhet. Amen.

Förebedjarna: 
 Gud, verka med din heliga Ande i NN och använd 

henne/honom i din tjänst som diakon/pastor i din 
kyrka. 

Mottagande av diakoner och pastorer från annat kyrkosamfund
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Förbönen formuleras vidare genom fri bön av förebedjarna 
om den heliga Andens närvaro, ledning och kraft för dem som 
mottas.

HERRENS BÖN
L: Tillsammans med Guds kyrka i hela världen ber vi 

(som Jesus lärt oss): 
Alla: 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.

SÄNDNING

* VÄLSIGNELSEN 
Kyrkoledaren och de övriga förebedjarna 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. 

Gudstjänstordningar
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 I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn. 
Amen.

De mottagna står upp.

SÄNDNINGSORD
L: Genom bön och handpåläggning i den treenige  

Gudens namn, har dessa diakoner och/eller pastorer 
nu tagits emot för tjänst. Ta emot dem som Kristi 
sändebud. Kära medarbetare, gå i frid och tjäna 
Herren med glädje.

Mottagande av diakoner och pastorer från annat kyrkosamfund
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Installation av diakon  
eller pastor

Anvisningar
En diakon eller pastor som ordinerats eller tagits emot i Equmenia
kyrkan välkomnas till tjänst i den lokala församlingen genom 
installation. Gudstjänsten leds av den regionala kyrkoledaren 
eller den hon eller han utsett att företräda Equmeniakyrkan. 
Gudstjänsten syftar till att påminna om de löften som gavs i 
samband med ordination eller mottagande, att uppmärksamma 
församlingen och den ordinerade på vikten av ömsesidig förbön 
samt till förbön för den nyanställda. 

I akten assisterar fyra till sex personer från det lokala sam
manhanget. Det kan vara församlingsföreståndaren, vice för
samlingsföreståndaren, församlingens ordförande, en ledamot 
av styrelsen, Equmenias ordförande och en representant från en 
närliggande kyrka. Församlingens mångfald bör bli synlig genom 
de medverkande.

Gudstjänstordningar
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Ordning för installation av diakon

Denna ordning infogas som en del i en större gudstjänst och 
placeras mellan flödena Samling och Ordet. Anvisningar,  
bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras 
efter situationens krav. Konstituerande för installationen är 
diakonens bekräftelse av de löften som gavs vid ordination 
eller mottagande samt den efterföljande förbönen med hand-
påläggning.

Diakonen kommer fram till platsen för knäfall och förbön. 
Den regionala kyrkoledaren och de av församlingen utsedda 
förebedjarna står vända mot diakonen och församlingen.

Gudstjänsten har högtidsprägel, vilket bör synas i de med-
verkandes klädval. Den som installeras bör medverka i den 
fortsatta delen av gudstjänsten, i Ordets flöde genom predikan 
och/eller i Delandets flöde genom distribution av nattvardens 
gåvor och/eller i den påföljande förbönen. 

Installation av diakon eller pastor
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SAMLING

INLEDNING
L: Vi har i dag glädjen att välkomna och installera 

NN som diakon (och församlingsföreståndare) i  
X församling. Du har bejakat denna kallelse och 
vi har i dag samlats för att be för dig och din 
kommande tjänst. Vi vill önska dig Guds nåd och 
frimodighet att bruka dina gåvor i tjänst för Guds 
församling, i kyrka och samhälle.

ORDET

TEXTLÄSNING
L: Vi hör Bibelns ord om den diakonala tjänsten i 

Guds församling: 

En eller flera texter kan väljas. Texten/texterna kan läsas av 
någon eller några av de vidtalade förebedjarna.

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)

Låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla 
avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, 

Gudstjänstordningar
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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) 

Jag påminner dig om att du skall blåsa liv i den nåde
gåva 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)

Vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte har 
gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? Om en bro
der 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)

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) 

Installation av diakon eller pastor
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INSTALLATIONSTAL
L: NN, du har genom beslut av X:s församlingsmöte 

kallats till dess diakon (och församlingsföreståndare).
 Församlingen och diakonen tar emot varandra som 

Guds gåvor och bär varandra i förbön. För försam
lingen är du, NN, Jesu Kristi tjänare. Men uppdraget 
att leva evangeliet bär ni i gemenskap med varandra 
och tillsammans med andra församlingar i X. 

 … fortsättning av tal.

DELANDE

* FRÅGA OCH FÖRSÄKRAN 
ALTERNATIV 1

L: När du ordinerades lovade du att förmedla Guds 
ord, ge omsorg, erbjuda gemenskap och särskilt 
stödja människor i utsatta livssituationer. Du lovade  
också att iaktta din tystnadsplikt om det som 
människor anförtror dig i själavårdande samtal eller 
det som rör människors personliga förhållanden. 
Gud vill hjälpa dig att hålla dessa löften.

L:  Vill du tjäna i X församling med dessa löften som 
grund?

Diakonen anger sitt svar.

Gudstjänstordningar
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ALTERNATIV 2

L: När du togs emot för tjänst lovade du att följa  
Equmeniakyrkans gemensamma ordningar,  
förtroendefullt tjäna i samfundet och verka för 
Kristi kyrkas synliga enhet. Du har tidigare lovat 
att iaktta din tystnadsplikt.

 Gud vill hjälpa dig att hålla dessa löften. 
L:  Vill du tjäna i X församling med dessa löften som 

grund?

Diakonen anger sitt svar.

L: Vill församlingen ta emot NN som sin diakon  
(och församlingsföreståndare) att vara Kristi tjänare 
i församling och samhälle, med uppgift att leda 
församlingens liv i dess strävan att fullgöra sin  
kallelse, samt att stödja henne/honom i hennes/
hans tjänst och bära henne/honom i förbön? 

Församlingens svar avges unisont. 

FÖRBÖN 
Församlingen sätter sig. Diakonen faller på knä. 

ALTERNATIV 1

L: Genom bön och handpåläggning vill vi nu installera  
dig som diakon i denna församling och be om 
Guds välsignelse över dig och din tjänst. 

 Låt oss be: 
 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.  

Installation av diakon eller pastor
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Lär oss att se på varandra som medarbetare i ditt 
rikes tjänst och som delar i Kristi kropp. 

 Vägled NN med ditt ord och uppmuntra henne/ 
honom 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. 

ALTERNATIV 2

Förbönen formuleras genom fri bön av den regionala kyrko-
ledaren och förebedjaren/förebedjarna om Guds kärlek och 
nåd för den som installeras. Bönen kan med fördel delas upp 
mellan några av de personer som medverkar i akten.

SÄNDNING

* VÄLSIGNELSEN 
Den regionala kyrkoledaren och övriga förebedjare 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.

Gudstjänstordningar
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Ordning för installation av pastor

Denna ordning infogas som en del i en större gudstjänst och 
placeras mellan flödena Samling och Ordet. Anvisningar,  
bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras 
efter situationens krav. Konstituerande för installationen är 
pastorns bekräftelse av de löften som gavs vid ordination  
eller mottagande samt den efterföljande förbönen med hand-
påläggning.

Pastorn kommer fram till platsen för knäfall och förbön. 
Den regionala kyrkoledaren och de av församlingen utsedda 
förebedjarna står vända mot pastorn och församlingen. 

Gudstjänsten har högtidsprägel, vilket bör synas i de med-
verkandes klädval. Den som installeras bör medverka i den 
fortsatta delen av gudstjänsten, i Ordets flöde genom predikan 
och/eller i Delandets flöde genom ledning av nattvardsfirandet 
och/eller i den påföljande förbönen.

Installation av diakon eller pastor
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SAMLING

INLEDNING
L: Vi har i dag glädjen att välkomna och installera 

NN som pastor (och församlingsföreståndare) i  
X församling. Du har bejakat denna kallelse och 
vi har i dag samlats för att be för dig och din 
kommande tjänst. Vi vill önska dig Guds nåd och 
frimodighet att bruka dina gåvor i tjänst för Guds 
församling, i kyrka och samhälle.

ORDET

TEXTLÄSNING
L: Vi hör Bibelns ord om den pastorala tjänsten i 

Guds församling: 

En eller flera texter kan väljas. Texten/texterna kan läsas av 
någon eller några av de vidtalade förebedjarna.

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) 

Gudstjänstordningar
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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)

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) 

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)

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 Pet 5:2–3)

Installation av diakon eller pastor
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INSTALLATIONSTAL
L: NN, du har genom beslut av X:s församlingsmöte 

kallats till dess pastor (och församlingsföreståndare). 
Församlingen och pastorn tar emot varandra som 
Guds gåvor och bär varandra i förbön. För försam
lingen är du, NN, Jesu Kristi tjänare. Men uppdraget 
att leva evangeliet bär ni i gemenskap med varandra 
och tillsammans med andra församlingar i X. 

 … fortsättning av tal.

DELANDE

* FRÅGA OCH FÖRSÄKRAN 
ALTERNATIV 1

L: När du ordinerades lovade du att samla och bygga  
upp Kristi kropp, förkunna Guds ord, förvalta  
sakramenten och utöva själavård. Du lovade också 
att inte för någon röja vad som anförtros dig under 
bikt eller i enskild själavård.

 Gud vill hjälpa dig att hålla dessa löften. 
L:  Vill du tjäna i X församling med dessa löften som 

grund?

Pastorn anger sitt svar.

Gudstjänstordningar
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ALTERNATIV 2

L: När du togs emot för tjänst lovade du att följa  
Equmeniakyrkans gemensamma ordningar,  
förtroendefullt tjäna i samfundet och verka för 
Kristi kyrkas synliga enhet. Du har tidigare lovat 
att iaktta din tystnadsplikt.

 Gud vill hjälpa dig att hålla dessa löften.
L:  Vill du tjäna i X församling med dessa löften som 

grund?

Pastorn anger sitt svar.

L: Vill församlingen ta emot NN som sin pastor  
(och församlingsföreståndare) att vara Kristi tjänare  
i församling och samhälle, med uppgift att leda 
församlingens liv i dess strävan att fullgöra sin  
kallelse, samt att stödja henne/honom i hennes/
hans tjänst och bära henne/honom i förbön?

Församlingens svar avges unisont. 

FÖRBÖN 
Pastorn faller på knä. 

ALTERNATIV 1

L: Genom bön och handpåläggning vill vi nu installera 
dig som pastor i denna församling och be om Guds 
välsignelse över dig och din tjänst.  
Låt oss be: 

 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.  

Installation av diakon eller pastor
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Lär oss att se på varandra som medarbetare i ditt 
rikes tjänst och som delar i Kristi kropp. 

 Vägled NN med ditt ord och uppmuntra henne/ 
honom 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. 

ALTERNATIV 2

Förbönen formuleras genom fri bön av den regionala kyrko-
ledaren och förebedjaren/förebedjarna om Guds kärlek och 
nåd för den som installeras. Bönen kan med fördel delas upp 
mellan några av de personer som medverkar i akten.

SÄNDNING

* VÄLSIGNELSEN 
Den regionala kyrkoledaren och övriga förebedjare 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.

Gudstjänstordningar
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Avskiljning av kyrkoledare/ 
andra tjänster 

I kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar  
avskiljs människor till särskilda uppdrag. Det kan gälla redan 
ordinerade medarbetare som diakoner och pastorer, och det kan 
gälla människor som mött Guds kallelse till särskilda uppdrag  
i Equmenia kyrkans tjänst. Till skillnad från ordinationen är 
avskiljningen kopplad till ett särskilt uppdrag, som oftast  
(eller som regel) är av tidsbegränsad karaktär. Equmeniakyrkans  
stadgar anger till exempel tidsramar för uppdraget som kyrko
ledare. 

Anvisningar

Diakoner och pastorer kan avskiljas till regionala kyrkoledare 
och till biträdande kyrkoledare. Pastor kan avskiljas till kyrko
ledare. Dessa har till uppgift att tydliggöra Equmeniakyrkans 
samlade gemenskap och utöva tillsyn över församlingar och 
ordinerade medarbetare. De ska verka för förkunnelse och 
själavård, planera och leda arbetet samt verka för Equmenia
kyrkans närvaro i samhället och tillsammans med andra kyrko
samfund, nationellt och internationellt.

Ordningen kan även användas gällande andra tjänster efter 
beslut i Equmeniakyrkan. Avskiljningsakten leds av Equmenia
kyrkans kyrkoledare eller den som utses. Akten syftar till att 
påminna om kyrkans uppdrag och tjänst samt samla till förbön 
med handpåläggning för dem som avskiljs. I gudstjänsten assis
terar kyrkoledare, kyrkostyrelsens och Equmenias ordföranden 
samt representanter från nationella och internationella kyrko
samfund. Equmeniakyrkans mångfald bör bli synlig genom de 
medverkande.

Avskiljning av kyrkoledare/andra tjänster
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Ordning

Denna ordning infogas som en del i en större gudstjänst och 
placeras mellan flödena Samling och Ordet. Anvisningar,  
bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras 
efter situationens krav. Konstituerande för avskiljningen är 
löftena och den efterföljande förbönen med handpåläggning.

Gudstjänsten har högtidsprägel, vilket bör synas i de  
medverkandes klädval.

Gudstjänstordningar
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SAMLING

INLEDNING
L: Efter beslut i Equmeniakyrkan har vi som samlad 

gemenskap glädjen att till … avskilja NN och NN. 
Ni har bejakat denna kallelse och vi har i dag  
samlats för att be för er och era kommande tjänster. 
Vi vill önska er Guds nåd och frimodighet, att  
ni får bruka era särskilda gåvor i tjänst för Guds  
församling, i kyrka och samhälle.

ORDET

TEXTLÄSNING
L: Vi hör Bibelns ord om det särskilda uppdraget: 

En eller flera texter kan väljas. Texten/texterna kan läsas av 
någon eller några av de vidtalade förebedjarna.

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.

( Joh 15:16a)

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)

Avskiljning av kyrkoledare/andra tjänster
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Var herdar för den hjord som Gud har anförtrott er och 
vaka över den, inte av tvång utan självmant, så som 
Gud vill, inte av vinningslystnad utan av hängivenhet. 
Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er 
lott, utan var föredömen för hjorden.

(1 Pet 5:2–3)

Ytterligare texter: Jes 40:6–8, 1 Kor 4:1, Ef 4:11–13.

TAL TILL DEM SOM AVSKILJS

DELANDE

* FRÅGA OCH FÖRSÄKRAN 
L: Inför Gud och denna församling frågar jag dig: 

Vill du som Equmeniakyrkans kyrkoledare/annan 
tjänst tjäna med de nådegåvor du har fått?

Personligt svar avges.

L: Som samlad gemenskap frågar jag er: Vill ni  
bekräfta NN:s särskilda kallelse och stödja henne/
honom i hennes/hans tjänst? Om ni vill det svarar 
ni ”Ja”. 

Gemenskapens svar avges unisont. 

FÖRBÖN 
De som avskiljs faller på knä. 

Gudstjänstordningar
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L: Genom bön och handpåläggning vill vi nu avskilja 
dig till kyrkoledare/annan tjänst i Equmeniakyrkan 
och be om Guds välsignelse över dig och din tjänst. 

 Låt oss be: 
L: Gud, skapare, frälsare och livgivare, tack att du 

har kallat NN att tjäna dig och din kyrka som … 
Ge henne/honom den nåd och kraft hon/han  
behöver för att i bön och handling tjäna dig i  
församling och samhälle. Gör henne/honom till en 
god ledare och frimodig profet. Låt hennes/hans 
arbete för dig och din kyrka präglas av tålamod, 
trofasthet och glädje. Var henne/honom alltid nära, 
så att hennes/hans tro, hopp och kärlek ständigt 
kan förnyas. Amen.

L: Nu ber jag er alla att innesluta NN i er förbön när 
vi nu ber för henne/honom. Vi ber att Gud ska ta 
NN i sin tjänst och fylla henne/honom med helig 
Ande. 

Förebedjarna: 
 Gud, verka med din heliga Ande i NN och använd 

henne/honom i din tjänst som kyrkoledare/annan 
tjänst i din kyrka. 

Förbönen formuleras vidare genom fri bön av förebedjarna om 
den heliga Andens närvaro, ledning och kraft inför kommande 
tjänst.

Avskiljning av kyrkoledare/andra tjänster
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SÄNDNING

* VÄLSIGNELSEN 
Kyrkoledaren och/eller övriga förebedjare 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.

De som avskilts står upp.

SÄNDNINGSORD
L: Efter apostoliskt föredöme, genom bön och hand

påläggning i den treenige Gudens namn, har NN 
nu avskilts för särskilt uppdrag. Ta emot henne/
honom som Kristi sändebud. Kära medarbetare,  
gå i frid och tjäna Herren med glädje.

Gudstjänstordningar
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Avskiljning av missionär

Anvisningar

Missionärerna har till uppgift att tydliggöra Equmeniakyrkans 
internationella ömsesidiga gemenskap med kyrkor i hela världen 
och samtidigt verka för kyrkans gränsöverskridande uppdrag i 
Guds mission i hela världen.

Gudstjänsten leds av Equmeniakyrkans kyrkoledare. Guds
tjänsten syftar till att påminna om kyrkans internationella upp
drag och tjänst, höra missionärernas vilja att gå in i detta upp
drag samt att samlas till förbön och handpåläggning för dem.  
I gudstjänsten assisterar de biträdande kyrkoledarna, medarbetare 
med ansvar för Equmeniakyrkans och Equmenias internationella 
engagemang, regionansvariga, kontaktpersoner, företrädare för 
utbildningsinstitutioner samt representanter från nationella och 
internationella kyrkosamfund. Equmeniakyrkans och mottagande 
kyrkors mångfald bör bli synlig genom de medverkande.

Ordning

Denna ordning infogas som en del i en större gudstjänst och 
förläggs mellan flödena Samling och Ordet. Anvisningar,  
bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras 
efter situationens krav. Konstituerande för avskiljningen är 
missionärskandidaternas löften och den efterföljande förbönen 
med handpåläggning.

De blivande missionärerna kommer fram till platsen för 
knäfall och förbön. Kyrkoledaren och de utsedda förebedjarna 
står vända mot missionärskandidaterna och församlingen. 
Gudstjänsten har högtidsprägel, vilket bör synas i de medver-
kandes och kandidaternas klädval. 

Avskiljning av missionär
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SAMLING

INLEDNING
L: Efter beslut i kyrkokonferensen har vi som samlad 

gemenskap glädjen att till Equmeniakyrkans  
internationella uppdrag avskilja NN som missionärer.  
Ni har bejakat denna kallelse och vi har i dag  
samlats för att be för er och era kommande tjänster. 
Vi vill önska er Guds nåd och frimodighet, att  
ni får bruka era särskilda gåvor i tjänst för Guds  
församling, i kyrkan och i världen.

ORDET

TEXTLÄSNING
L: Vi hör Bibelns ord om det gränsöverskridande  

uppdraget: 

En eller flera texter kan väljas. Texten/texterna kan läsas av 
någon eller några av de vidtalade förebedjarna.

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, 

Gudstjänstordningar
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så att jag kan vandra i din sanning. 
Lär mig att helhjärtat vörda ditt namn.

(Ps 86:9–11)

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)

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)

Aposteln Paulus skriver: Den som är i Kristus är alltså 
en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kom
mit. 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)

Avskiljning av missionär
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TAL TILL MISSIONÄRERNA
Talet till missionärerna hålls av kyrkoledaren eller biträdande 
kyrkoledare och berör kyrkans gränsövergripande uppdrag 
som en del av Guds mission i världen.

DELANDE

* FRÅGA OCH FÖRSÄKRAN 
Den/de som är ordinerade svarar enbart på frågan om viljan 
att sändas. 

L: Inför Gud och denna församling frågar jag er  
tillsammans var och en:

 Vill du bekräfta din tro på treenig Gud och bekänna 
Jesus Kristus som Frälsare och Herre?

Unisont svar avges.

L: Vill du i ditt uppdrag följa Equmeniakyrkans  
gemen samma ordningar, förtroendefullt tjäna inom  
kyrkorna och verka för Kristi kyrkas synliga enhet?

Unisont svar avges.

L: Vill du som Equmeniakyrkans missionär sändas 
till X för att i gemenskap med X (lokal kyrka) tjäna 
med de nådegåvor du har fått?

Unisont svar avges.

L: Vill du iaktta din tystnadsplikt om det som 
människor anförtror dig i själavårdande samtal eller 
det som rör människors personliga förhållanden?

Gudstjänstordningar
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Unisont svar avges.

L: Som samlad gemenskap frågar jag er: Vill ni bekräfta 
dessa personers särskilda kallelse och stödja dem i 
deras tjänst? Om ni vill det svarar ni ”Ja”. 

Gemenskapens svar avges unisont. 

FÖRBÖN 
L: Genom bön och handpåläggning vill vi nu avskilja 

er till missionärer i Equmeniakyrkan och be om 
Guds välsignelse över er och era tjänster.  
Låt oss be: 

Missionärskandidaterna knäfaller.

L: Gud, skapare, frälsare och livgivare, tack att du har 
kallat dessa vänner att tjäna dig och din kyrka som 
missionärer. Ge dem den nåd och kraft de behöver 
för att i bön och handling tjäna dig i församling och 
samhälle. Gör dem till goda ledare och frimodiga 
profeter. Låt deras arbete för dig och din kyrka 
präglas av tålamod, trofasthet och glädje. Var dem 
alltid nära, så att deras tro, hopp och kärlek ständigt 
kan förnyas. Amen.

L: Nu ber jag er alla att innesluta missionärs
kandidaterna i er förbön när vi nu ber för dem.  
Var och en kommer att få en personlig förbön där 
vi nämner varje namn och ber att Gud ska ta dem  
i sin tjänst och fylla dem med helig Ande. 

Avskiljning av missionär
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Förebedjarna: 
 Gud, verka med din heliga Ande i NN och använd 

henne/honom i din tjänst som missionär i din kyrka. 

Förbönen formuleras vidare genom fri bön av förebedjarna om 
den heliga Andens närvaro, ledning och kraft inför kommande 
tjänst.

SÄNDNING

* VÄLSIGNELSEN 
Kyrkoledaren och övriga förebedjare 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.

Missionärerna står upp.

SÄNDNINGSORD
L: Efter apostoliskt föredöme, genom bön och hand

påläggning i den treenige Gudens namn, har dessa 
medarbetare nu avskilts till missionärer. Ta emot 
dem som Kristi sändebud. Kära medarbetare, gå i 
frid och tjäna Herren med glädje.

Gudstjänstordningar
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Personlig förbön

Anvisningar

Genom brevet till församlingen i Rom uppmanar Paulus alla tro
ende att glädja sig med den som gläder sig och att gråta med den 
som gråter (Rom 12:15). En sådan delaktighet i andra människors 
liv tar sig ofta konkreta och praktiska uttryck. Ibland önskar vi 
våra medmänniskor mer än vi kan ge. Då öppnar tron på Guds 
kärlek och kraft nya möjligheter. Där gudstro och omsorg om en 
annan människa går hand i hand föds förböner.

Inför djup glädje eller lika djup vanmakt kan det vara svårt 
att veta hur bönen ska formuleras. Det är en erfarenhet som 
också Bibelns författare känner till. ”Vi vet ju inte hur vår bön 
egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord, 
och han som utforskar våra hjärtan vet vad Anden menar, efter
som Anden vädjar för de heliga så som Gud vill” (Rom 8:26–27). 
Förbön handlar därför inte om särskilda formuleringar. Den 
som ber kan vila i att Anden vet allt bortom ord, tankar och 
känslor. Förbön handlar inte heller om att berätta något för Gud 
som Gud inte redan vet. Gud som utforskar våra hjärtan känner 
redan våra liv. Förbönens uppgift är att tillsammans med en  
annan människa bära ett böneämne till Kristus ”som verkar i 
oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära 
eller tänka” (Ef 3:20).

All förbön börjar med ett möte mellan människor. Ibland 
är böneämnet tydligt uttalat, ibland har den som söker svårt att 
formulera vad det är han eller hon bär. Det är en god princip i 
förbönssituationen att som Jesus fråga: ”Vad vill du att jag ska 
göra för dig?” (Mark 10:51) eller ännu bättre: ”Vad vill du att 
Gud ska göra för dig?” Förebedjarens första uppgift är att lyssna 
in och vara trogen det som nämnts, även om också andra om
råden berörs i bönen. Det är samtidigt förebedjarens uppgift att 
lyssna in Andens hälsning genom bönen. I det dubbla lyssnandet 

Personlig förbön
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formuleras böneorden som talar i första hand till Gud, men även 
till den människa som söker förbön. I all bön är det viktigt att 
böneorden först och främst riktas till Gud.

Ibland överträffar bönesvaren alla våra förhoppningar, ibland 
dröjer svaret till den nya skapelsens morgon. I god förbön ryms 
både vår uppriktiga önskan och vår överlåtelse i förvissning om 
att Guds kärlek bär oss och verkar i oss genom hela livet.

När vi ber gör vi det i förvissning om att Gud hör bön och 
alltid svarar på våra böner. Men bönesvaret innebär inte alltid  
att vi får vi det vi ber om. Bibeln innehåller starka ord om bönens  
kraft (Matt 18:19, Joh 16:23 m.fl.). Samtidigt berättar Bibeln 
på flera ställen om bönemänniskor som inte får det de ber om. 
David och Paulus är två exempel. Det mest dramatiska exemplet 
på en bedjare i Bibeln som inte får det han ber om är Jesus bön i 
Getsemane. 

En bönens grundhållning hittar vi i Filipperbrevet 4:4–7.  
I bönen tackar vi Gud och vi är ärliga och låter Gud får veta allt 
det vi önskar. Då får våra hjärtan och tankar skydd och det ger 
oss Guds frid som är värd mer än allt vi tänker. I möjligheten 
att få dela sin bön med någon annan ligger förbönens gåva. Den 
som söker förbön behöver inte längre bära detta ensam. Att vara 
förebedjare är samtidigt ett förtroende. Det innebär att det som 
nämns i förbönssituationen inte delas vidare i andra sammanhang. 

I förbönssituationen kan enkla symbolhandlingar vara till 
hjälp för att förtydliga Guds och människors närvaro och del
aktighet. En sådan handling kan vara att förebedjaren varsamt 
lägger sin hand på huvud eller axel hos den som söker förbön. 
Både Jesus och hans efterföljare lade händerna på människor till 
välsignelse och förbön. Fysisk beröring kan också bli en konkret 
upplevelse av omsorg under bönen. Beröringen bör alltid föregås 
av en tydlig fråga. För vissa blir beröringen obehaglig eller på
trängande. För den som lever med sår eller smärta kan det vara 
avgörande att få säga om, var eller hur beröring kan ske. 

En annan symbolhandling är att med olja teckna ett kors i 

Gudstjänstordningar
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pannan på den man ber för. Att i bön smörja någon med olja har 
ofta använts vid förbön för sjuka. Bakgrunden är orden i Jakobs 
brev 5:14: ”Är någon av er sjuk skall han kalla till sig de äldste 
i församlingen, och de skall smörja honom med olja i Herrens 
namn och be böner över honom.” Oljan har också i kyrkans  
tradition förknippats med Anden och kan användas när någon 
ber om att få ”uppfyllas av ande”, eller söker andlig förnyelse 
och vill be om andliga gåvor. Den heliga Anden får av Jesus 
namnet Hjälparen. När helst någon ber om hjälp kan man där
för smörja med olja under förbönen. Lämpligt är att först be och 
att sedan teckna ett kors med olja under de avslutande orden:  
”I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn.”

Bön om fysisk eller psykisk hälsa

En speciell förbönsituation är när en medmänniska söker förbön 
för att bli fri från fysisk eller psykisk ohälsa. Bibelns undervisning 
om förhållande mellan tro och vårt hälsotillstånd är komplex 
och rymmer många lager. Det finns texter som talar om ohälsa 
som straff för synder, men också om dess motsats. Det finns inget 
enkelt samband mellan ohälsa, synder och orenhet. 

När Jesus kommer nära människor är det inte bara med om
sorg utan med hela skapelsemorgonens livskraft. I evangeliernas 
berättelser är Jesus känd som den som ser, rör vid och helar 
människor från olika former av sjukdom. I Johannesevangeliet 
talar författaren om helanden som tecken och under. De är 
tecken på Guds skaparkraft och på Guds ständiga arbete för att 
upprätta den värld som Gud älskar. Jesus vill hela och upprätta 
Guds skapelse. Jesus helar människor på olika sätt: ibland genom  
att ge förlåtelse, ibland genom att trasiga relationer mellan 
människor blir hela, ibland genom att ge människor en känsla av 
inre frid eller en förvissning om Guds kärlek, ibland genom hälsa.  
All hälsa är en gåva från Gud som ständigt skapar förutsättningar 
för våra liv. När människor tillfrisknar på naturlig väg eller ge

Personlig förbön
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nom insatser från hälso och sjukvården är hälsan djupast sett 
en gåva från Gud. Kyrkans erfarenhet är att det också kan ske 
botande på ett mirakulöst sätt i samband med förbön. 

Vår erfarenhet är samtidigt att alla vi ber för inte blir friska. 
I förbönens omsorg och önskan om en beröring som är större 
än vår egen fortsätter vi ändå att be för sjuka. Vad förebedjaren 
ber om är avhängigt vad den som söker förbön ber om. När den 
som söker förbön längtar efter ett botande ber förebedjaren med 
i den bönen om botande. När den som söker förbön ber om ut
hållighet och tröst ber förebedjaren om det. Oavsett vad vi ber 
om i det mötet får vi söka formuleringar så att det är möjligt att 
se sitt liv helt, älskat och använt, oavsett om botandet kommer 
direkt, dröjer eller uteblir. Vad som än händer är det viktigt att 
förebedjaren inte lämnar den som sökt förbön med sina frågor. 
Det är viktigt hur förbönsstunden avslutas.

Önskan om olika typer av böner 

I dag är det inte heller ovanligt att som pastor eller medarbetare 
i församling få frågor om bön för en plats, ett nytt hem exempel
vis. Man kan även få frågor om olika typer av befrielseböner. 
Det krävs stor varsamhet i alla sådana typer av önskemål. I situa
tioner där det önskas bön för ett nytt hem eller en plats kan före
bedjaren självklart vara med och be, en bön om Guds välsignelse 
och ljus.

Som kristna är vår utgångspunkt tron på orden i Johannes
evangeliets första kapitel: ”Ljuset lyser i mörkret och mörkret 
har inte övervunnit det.” Med den utgångspunkten kan vi möta 
människor i olika livssituationer.

Ordning

Denna ordning är utformad utifrån samtal och bön i en  
personlig förbönsstund.

Gudstjänstordningar
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SAMLING  
 
 
Förebedjaren ser till att situationen känns tillitsfull för den 
som söker förbön. Man kan också påminna om att man är 
omgiven av Guds kärleksfulla och förvandlande närvaro.

ORDET

TEXTLÄSNING
L:  Vi hör Bibelns ord om Guds kärlek och kraft:

En eller flera texter kan väljas.

Säljs inte två sparvar för en kopparslant? Men ingen av 
dem faller till marken utan att er fader vet om det. Och 
på er är till och med hårstråna räknade. Var alltså inte 
rädda: ni är mer värda än aldrig så många sparvar.

(Matt 10:29-31)

Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall 
skänka er vila.

(Matt 11:28)

Simon Petrus svarade: ”Herre, till vem skulle vi gå?  
Du har det eviga livets ord, och vi tror och vi förstår  
att du är Guds helige.”

( Joh 6:68–69)

Personlig förbön

O
RD

ET
SAM
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G
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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)

Ytterligare texter: Ps 147:1–5, Mark 10:46–52, Joh 1:1–5,  
Joh 11:25–27, Fil 4:6–7.

DELANDE

BÖNEÄMNE
Den som söker förbön berättar vad hon eller han önskar bära 
fram i bön.

BÖN
Utformas utifrån det som formulerats i samtalet och kan in-
rymma en bön om förlåtelse. Förslag på bön som del i förbön: 

ALTERNATIV 1

L: Jesus Kristus, du som är världens ljus. Kom med 
ditt ljus in i allt det som är NN:s liv. 

 Förlåt det som behöver förlåtas, trösta det som be
höver tröstas, upprätta i det som behöver upprättas, 
omfamna i det som behöver omfamnas. Amen.

Gudstjänstordningar

D
EL

AN
D

E
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ALTERNATIV 2

L: Jesus, vi har hört hur människor kom till dig 
med sina liv och hur de sedan gick hem med nytt 
hopp. Det du kunde göra då kan du också göra i 
dag. Tillsammans ber vi att din kärlek, kraft och 
befrielse ska bli synlig i NN:s liv. Amen.

ALTERNATIV 3

Förebedjaren ber en fri bön.

INLYSSNANDE
Efter bönen kan förebedjaren lyssna in den som fått förbön. 
Detta kan göras genom att uppfatta kroppsspråk eller genom 
att fråga exempelvis ”Kom du att tänka på något mer som du 
också vill att vi ber för?” Inlyssnandet är en del av förväntan 
på Guds ingripande, men också en del av omsorgen om den 
människa som sökt förbön. Blicken eller frågan kan leda till 
en bön av tacksamhet, en fråga om fortsatt förbön vid samma 
tillfälle eller längre fram, eller annan respons på det som den 
som sökte förbön uttrycker. 

SÄNDNING

* 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.

Personlig förbön

SÄN
D
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SÄNDNINGSORD
ALTERNATIV 1

L: Jesus Kristus har lovat att vara med dig alla dagar 
till tidens slut. Må Guds goda Ande fylla dig och 
bära dig i dag och dagar som kommer. 

ALTERNATIV 2

L: Du som människa vet vad det är att leva i både 
svaghet och styrka. Det gör också Herren Jesus 
Kristus. Så gå med honom ut i det som är ditt liv 
och låt Jesus göra dig till ett redskap för upprättelse 
av den värld som han älskar. Amen.

ALTERNATIV 3

Förebedjaren formulerar ett fritt sändningsord.

Gudstjänstordningar
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Överlåtelse till Jesus

Anvisningar

Jesus sa: ”Kom och följ mig” (Matt 4:19) till de första lärjungarna. 
Den inbjudan att få gå genom livet med Jesus vid sin sida gäller 
alla människor. 

Vägen till ett medvetet och överlåtet liv med Jesus Kristus 
kan se mycket olika ut. Somliga av oss är födda in i den kristna 
gemenskapen och har sedan födseln vuxit in i en djup relation 
med Gud. Några av oss förs in i det livet genom en dramatisk 
omvändelse, och för några av oss handlar det om ett återvändande 
till en tro vi tidigare levt i. Oavsett hur vår överlåtelse ser ut kan 
vi ha behov av att vid ett specifikt tillfälle få uttala vår tro på 
och vilja till efterföljelse av Jesus Kristus. Någon kallar det över
låtelse, andra avgörelsestund, bön till frälsning eller ett tillfälle 
att bekänna sin tro.

Det är viktigt att komma ihåg att kristen tro inte i första 
hand är en kunskapsteoretisk hållning, att man tror att vissa 
trossatser är sanna, utan en relation, ett levande möte med Gud 
som ständigt skapar och nyskapar våra liv. En förebedjares upp
gift kan vara att bekräfta att en tro som ännu inte har tagit sig 
uttryck i tydliga bekännelser är ett uttryck för en kristen tro. 
Den som vill ha eller längtar efter en kristen tro kan behöva 
höra att den viljan eller den längtan är just ett uttryck för en tro 
och ett möte med levande Gud.

Överlåtelsen kan vara en människas beslut och bön i avskild
het. Ofta sker det tillsammans med en förebedjare under personlig 
förbön till exempel på läger, i gudstjänster eller i själavårdssamtal. 
I förbönssituationen finns en värdefull möjlighet till samtal om 
vad som lett fram till viljan att följa Jesus, vad bönens ord rymmer 
och också vilken församlingsgemenskap som skulle kunna gå 
med den människan i hennes fortsatta växande med Kristus. 

Överlåtelse till Jesus

Equmeniakyrkan_inlaga_original.indd   283 2019-10-08   15:55



284

Ordning

Denna ordning är utformad utifrån samtal och bön i en  
personlig förbönsstund. 

Gudstjänstordningar
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SAMLING

INLEDNING
Den som vill överlåta sitt liv till Jesus berättar detta och vad 
som lett fram till viljan att leva med Jesus. 

ORDET

BIBELLÄSNING
Förebedjaren kan genom något av följande bibelord påminna 
om Guds glädje i att som skapare, upprättare och livgivare 
alltid välkomna och dra människor till sig.

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.
Dina tankar, o Gud, är för höga för mig,
väldig är deras mångfald.
Vill jag räkna dem är de flera än sandkornen,
når jag till slutet är jag ännu hos dig.

(Ps 139:13b–18)

Överlåtelse till Jesus
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Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli 
Guds barn, åt alla som tror på hans namn.

( Joh 1:12)

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. Ty Gud sände inte sin son till världen för att 
döma världen utan för att världen skulle räddas  
genom honom.

( Joh 3:16–17)

Ytterligare texter: Luk 15:11–24, Luk 15:8–10, Rom 10:9–10.

DELANDE

BÖN
Bönen kan föregås av ett samtal om vad bibelorden betyder. 
Samtalet kan avslutas med frågan: Vill du leva det livet med 
Jesus? Efter detta ber den som vill överlåta sitt liv till Gud 
ensam eller tillsammans med förebedjaren:

Gud du har skapat mig och du har alltid funnits nära 
mig.
Tack för att du vill leva med mig.
Jag vill leva med dig, Jesus, jag vill ta emot de gåvor 
som du vill ge mig:
förlåtelse för det som jag gjort fel,
helande för det i mig som är sårigt
och liv som kommer från din död och uppståndelse. 
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SÄN
D

N
IN

G

Heliga Ande fyll mig och forma mig
så att jag får bli en del av din kyrka
som växer i tro,
arbetar för hela världens upprättelse
och längtar efter att en dag få se dig ansikte mot ansikte. 

SÄNDNING

SÄNDNINGSORD
Herren, din Gud, bor hos dig,
Hjälten och räddaren.
Han jublar över dig
i sin översvallande kärlek.

(Sef 3:17)

* 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.
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289Texter och böner på andra språk

Texter och böner på  
andra språk

Här finns ekumeniskt antagna översättningar av Välsignelsen, 
Vår Fader och den apostoliska Trosbekännelsen på arabiska, 
engelska, franska, persiska (farsi), spanska och tyska. Översätt
ningar till ytterligare språk finns på gudstjänstwebben. De kan 
exempelvis användas i gudstjänster som firas med människor 
som talar olika språk. I en sådan gudstjänst kan förslagsvis  
Vår Fader eller Trosbekännelsen bytas ut mot ett annat språk 
än svenska, eller så kan Välsignelsen uttalas på ett annat språk. 
Alternativt kan Välsignelsen visas på storbildsskärm på andra 
språk samtidigt som den uttalas på svenska.
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Vår Fader 

ARABISKA

ENGELSKA
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.

Vår Fader

HERRENS BÖN  

 

ARABISKA 

 

 
 الصالة الربانية

     أبانا الذي في السماوات
      ليتقدّس اسمك،
      ليأت ملكوتك،

     لتكن مشيئتك كما في السماء
      كذلك على األرض.

     خبزنا كفافنا أعطنا اليوم.
      وأغفر لنا ذنوبنا

    كما نغفر نحن أيًضا للمذّنبين إلينا.
     وال تدخلنا في تجربة،
     لكن نجنا من الشرير.

     ألن لك الملك والقّوة والمجد
إلى األبد. آمين 
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FRANSKA
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. 
Donnenous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonnenous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont  
offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais  
délivrenous du Mal. 
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance 
et la gloire, pour siècles des siècles. 
Amen.

PERSISKA (FARSI)

VÅR FADER  

 

PERSISKA (FARSI) 

 

 ای پدر ما که در آسمانی
 نام تو مقدس باد
 ملکوت تو بيايد

 اراده تو چنان که در آسمان است بر زمين نيز کرده شود
 نان کفاف ما را امروز به ما بده

 و گناهان مارا ببخش
 چنانکه ما نيز آنانکه بر ما گناه کردند را می بخشيم

 و مارا در آزمايش مياور
 بلکه از شرير رهايی ده

 زيرا ملکوت، قدرت و جالل از آن توست تا ابداالباد
 آمين.
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SPANSKA
Padre nuestro
que estás en el cielo:
santificado sea tu nombre.
Venga tu reino, hágase tu voluntad,
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas
como también nosotros perdonamos  
a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en tentación,
y líbranos del mal;
porque tuyo es el reino,
el poder, y la gloria,
por todos los siglos.
Amén.

TYSKA 
Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib 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 Herrllichkeit, in Ewigkeit. 
Amen.

Vår Fader
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Välsignelsen

ARABISKA

ENGELSKA
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.
Amen.

FRANSKA
Que le Seigneur te bénisse et te garde. 
Que le Seigneur fasse resplendir sa face sur toi  
et t’accorde sa grâce. 
Que le Seigneur tourne sa face vers toi  
et te donne la paix. 
Au nom du Père, et du Fils 
+ et du SaintEsprit. 
Amen.

195 
 

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. 
 
 

VÄLSIGNELSEN 
 
Arabiska 

Ïñراَ”ُي
Ì

َكُسُرْحªََو ُّبَّرلا َك . 
ÆُÚ~ِلَع ِهِهْجَوِب ُّبَّرلا ُء�

ı
ãَْو َكªََكُمَحْر . 

فْرَي
َ

لَع ُهَهْجَو ُّبَّرلا ُع
ı

ãَْو َكªَاًمَالَس َكُحَنْم  
vمآ .سدقلا حورلاو نبالاو بآلا مسا≤≥~  

٢٦-٢٤ :٦ ددعلا رفس  
 
 
Engelska 
 
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. 
Amen 
 
 
Franska 
 
Que le Seigneur te bénisse et te garde.  
Que le Seigneur fasse resplendir sa face sur toi et t’accorde sa grâce.  
Que le Seigneur tourne son visage vers vous toi et te donne la paix.  
Au nom du Père, du Fils  
+ et du Saint-esprit.  
Amen 
 
 
Persiska (farsi) 

دنک تظفاحم و ،دهد تکرب ار وت دنوادخ  
دÀامرف تÀانع ض ف ار وت و دزاس ناvات وت رب ار دوخ یور دنوادخ  
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PERSISKA (FARSI)

SPANSKA
El Señor te bendiga, y te guarde.
El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de 
ti misericordia.
El Señor levanta hacia ti su rostro,
y ponga en ti paz.
En el nombre del Padre, y del Hijo
+ y del Espíritu Santo.
Amén.

TYSKA 
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.

Välsignelsen

VÄLSIGNELSEN  

 

PERSISKA (FARSI) 

 

 خداوند تو را برکت دهد، و محافظت کند
 خداوند روی خود را بر تو تابان سازد و تو را فيض عنايت فرمايد

 خداوند روی خود را بر تو برافرازد و تو را سالمتی بخشد
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Trosbekännelsen

ARABISKA

TROSBEKÄNNELSEN  

 

ARABISKA 

 

 قانون اإليمان الرسولي
 نؤمن باهلل آب ظابط الكلّ 

 خالق السماء واألرض.
 نؤمن بيسوع المسيح
 ابن هللا الوحيد، ربّنا،

 تجّسد من الروح القدس،
 ولد من مريم العذراء، 

 تألم في عهد بيالطس البنطي،
 ُصلب، مات ودُفن. 

 نزل إلى العالم السفلي.
 قام في اليوم الثالث من بين األموات

 وصعد إلى السماء،
 وجلس على يمين هللا األب

 وأيًضا سيأتي بمجده العظيم
 ليدين األحياء واألموات.
 ونؤمن بالروح القدس، 
 بكنيسة جامعة مقدسة،

 شراكة القديسين،
 و بمغفرة الخطايا، 

 قيامة الموتى والحياة األبدية. 
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ENGELSKA
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 to the dead. 
On the third day he rose again. 
He ascended into heaven, 
and is seated at the right hand of the Father. 
He will come again 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. 

Trosbekännelsen
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FRANSKA
Nous croyons /je crois/ en Dieu, le Père toutpuissant, 
créateur du ciel et de la terre. 
Nous croyons /je crois/ en JésusChrist, 
son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du SaintEsprit, 
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 siège à la droite de Dieu, le Père toutpuissant; 
il viendra de là pour juger les vivants et les morts.
Nous croyons /je crois/ en l'EspritSaint, 
la sainte Eglise universelle, la communion des saints,
la rémission des péchés, la résurrection de la chair 
et la vie éternelle. 
Amen.
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PERSISKA (FARSI)

Trosbekännelsen

TROSBEKÄNNELSEN  

 

PERSISKA (FARSI) 

 

من ايمان دارم به خدای پدر قادر مطلق، خالق آسمان و 
من ايمان دارم به پسر يگانه او، خداوند ما، عيسی  زمين.

 مسيح، که بواسطه ی روح القدس در رحم قرار گرفت،
 از مريم باکره متولد شد، 
 در حکومت پنطيوس پيالطس رنج کشيد، 
 مصلوب شده، بمرد و مدفون گرديد، 
 به عالم ارواح نزول کرد، 
 در روز سوم از مردگان برخاست، 
 به آسمان صعود نموده، 
 به دست راست خدای پدر قادرمطلق نشسته است، 
 از آنجا برای داوری مردگان و زندگان باز خواهد گشت. 
 من ايمان دارم به روح القدس، 
 به کليساس مقدس جامع، 
 به شراکت مقدسين، 
 به آمرزش گناهان، 
 به قيامت ابدان و حيات جاودان. 
 آمين. 
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SPANSKA
Creemos en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo 
y de la tierra.
Creemos en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, 
que fue concebido por el Espíritu Santo, 
nació de la virgen María, 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos;
al tercer día resucitó de entre los muertos, 
ascendió al cielo, 
está sentado a la diestra de Dios Padre todopoderoso
y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.
Creemos en el Espíritu Santo, 
la santa Iglesia universal, 
la comunión de los santos, 
el perdón de los pecados, 
la resurrección de los muertos 
y la vida eterna. Amén.
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TYSKA 
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 christliche Kirche,  
Gemeinschaft der Heiligen,  
Vergebung der Sünden,  
Auferstehung der Toten und das ewige Leben. 
Amen.

Trosbekännelsen
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Processen bakom Kyrkohand-
bok för Equmeniakyrkan

Arbetet med en ny kyrkohandbok för Equmeniakyrkans försam
lingar har pågått sedan 2013. Då påbörjades processen med att 
inventera, lyssna in och pröva gudstjänstens roll och betydelse 
i vår kyrka. En operativt arbetande kyrkohandbokskommitté 
tillsattes. En hearing på Teologiska Högskolan, en enkät till 
ordinerade medarbetare inom Equmeniakyrkan samt två remiss
förfaranden var några av möjligheterna där församlingar, med
arbetare och medlemmar hade möjlighet att lämna synpunkter 
och förslag.

I maj 2016 beslöt Kyrkokonferensen att motta provutgåvan 
av kyrkohandboken för bruk i Equmeniakyrkans församlingar. 
Under den fortsatta processen uppmanades medarbetare och 
församlingar att inkomma med ytterligare synpunkter och för
slag. Samtidigt erbjöds utbildningar och särskilda dagar i alla 
regioner för att säkerställa kompetens och färdighet när det 
gäller att leda gudstjänst samt för att öka förståelsen för den 
liturgiska utvecklingen och praktiken. Inkomna synpunkter och 
förbättringsförslag beaktades av representativt sammansatta 
arbetsgrupper under våren 2018.

Processen bakom Kyrkohandbok för Equmeniakyrkan
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En gudstjänstwebb har även skapats, med syfte att fördjupa 
och komplettera den tryckta versionen av kyrkohandboken. Den 
finns på Equmeniakyrkans hemsida eller på www.gudstjänst.se.

Provutgåvan reviderades och i maj 2019 antog Kyrkokonfe
rensen i enighet Equmeniakyrkans första kyrkohandbok. Den 
första advent 2019 tas den tryckta kyrkohandboken i bruk.

Kyrkohandbokskommittén har bestått av Anneli Sandberg, 
Jenny Dobers, Jonas Lundkvist och Leif Tullhage, samt Hans 
Andreasson som även har varit projektledare i kyrkohandboks
arbetet. Till handbokskommittén har även knutits ytterligare 
personer under senare år såsom Arne Fritzson och redaktör 
Lena Åström. Arbetet med musikens plats och gudstjänstwebben 
har förts av Lena Wohlfeil. Kommitténs arbete har letts av biträ
dande kyrkoledare Sofia Camnerin i nära kontakt med referens
grupp, resurspersoner och medarbetargrupper.
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